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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MITAS a. s. 

za období 2007–2012 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty 

teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, jež budou použity 

na vypracování praktické části. V další části jsou zachyceny základní informace 

o společnosti a analýzy současného stavu vybraného podniku. Analýza společnosti 

je pak využita v poslední části pro tvorbu návrhů a opatření vedoucí ke zlepšení 

stávající finanční situace podniku.   

 

ABSTRACT 

This master’s thesis evaluates the financial situation of the company MITAS a. s. 

between the years 2007–2012 and the formulation of proposals for its improvement. 

At first are summarizes the theoretical knowledge of strategic and financial analysis that 

will be used to develop in the practical part. In the next part are captured the basic 

information about the company and analyzes the current status of the selected company. 

Analysis of the company is then used in the last part for the creation of proposals 

and measures to improve the current financial situation.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, McKinsey 

model 7S, SWOT analýza, horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových 

ukazatelů, Altmanův index, Index IN05, Spider analýza.   
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index, Index IN05, Spider analysis.  
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ÚVOD 

Pro posouzení finančního zdraví podniku a celkové úrovně jeho hospodaření je nutné 

sledovat finanční situaci pomocí finanční ekonomické analýzy, jejímž prostřednictvím 

dochází ke zjištění, zda je ve společnosti naplňován jeden z hlavních cílů, tedy 

maximalizace zisku. Finanční analýza je také vhodným nástrojem pro úspěšné řízení 

podniku. Vychází z finančních výkazů a to z rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přehledu 

o peněžních tocích, jež jsou součástí účetnictví společnosti. Účetnictví by mělo být 

zpracováno tak, aby odráželo skutečný stav podniku. Finanční analýza výrazně přispívá 

k zjištění úrovně finančního zdraví společnosti, upozorňuje na nedostatky, které by 

v budoucnu mohli podniku způsobit značné problémy, a vyzdvihuje přednosti, které 

společnost může použít pro zlepšení své situace. Výsledky vyplývající z finanční 

analýzy slouží vedení podniku jak pro ohlédnutí se za minulostí, tak i zhodnocení 

současného stavu a v neposlední řadě udává směr vývoje společnosti do budoucna.   

 

Tématem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Daným podnikem je gumárenská společnost MITAS a. s. jejíž finanční situace 

je hodnocena za období 2007–2012. Podnik se zabývá především výrobou plášťů 

pneumatik pro motocykly, mopedy, skútry, zemědělské stroje a sportovní letadla. 

Společnost je analyzována dle vybraných ukazatelů finanční analýzy, kde výsledky 

těchto ukazatelů jsou srovnány s doporučenými hodnotami a některé z nich jsou 

porovnány s oborovými průměry.   

 

Tato práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole jsou uvedeny cíle práce 

a vymezena metodika zpracování. Další kapitola se zabývá teoretickými východisky, 

jež přibližují problematiku strategické a finanční analýzy. Obě zmíněné analýzy dále 

slouží ke zpracování analytické části práce. Ve třetí kapitole je představena analyzovaná 

společnost a dochází zde ke zhodnocení současného stavu podniku. Strategická analýza 

společnosti je vyhotovena na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku, 

a to PESTLE analýzou, Porterovým modelem pěti konkurenčních sil, analýzou 

7S a analýzou SWOT, jakou souhrnnou metodou. Pro zhodnocení finanční situace 

podniku jsou použity vybrané ukazatele metody elementární analýzy. V této části práce 
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dochází i k mezipodnikovému srovnání s vybranou společností, jež působí ve stejném 

oboru podnikání, prostřednictvím Spider analýzy. Poslední část práce představují 

jednotlivé návrhy, které vycházejí z provedené analytické části a to především 

z výsledků finanční analýzy. Uvedené návrhy mohou napomoci podniku při zlepšení 

stávající finanční situace a usnadnit rozhodování o jejím dalším vývoji v budoucnosti.     
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Předmětem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Analyzovaná společnost MITAS a. s. má na trhu gumárenské produkce 

významné postavení, i díky její dlouhodobé tradici. V současné době podnik řeší 

problém s výrazným snížením krátkodobého finančního majetku, především z důvodu 

zahájení stavebních prací na výstavbě nového závodu v Otrokovicích a rozjezdem 

investičních aktivit v novém výrobním závodě v Americe. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení současné finanční situace společnosti 

MITAS a. s. pomocí vybraných metod finanční analýzy a doporučit možné návrhy 

vedoucí ke zlepšení finančního zdraví podniku. Pro tento účel budou využity účetní 

výkazy za posledních šest let hospodaření společnosti, tedy za období od roku 2007 

do roku 2012. Data z těchto výkazů budou zpracována pomocí metod finanční analýzy. 

Zjištěné výsledky z této analýzy budou porovnány s vybraným subjektem, který působí 

v témže oboru. K dosažení hlavního cíle této práce je zapotřebí stanovení dílčích cílů, 

které jsou následující: 

 nastudování problematiky finanční analýzy a její shrnutí v teoretické části 

práce, 

 seznámení se s vybraným podnikem, 

 provedení strategické analýzy zvolené společnosti,  

 provedení analýzy finanční a obchodní situace vybraného podniku,  

 shrnutí získaných výsledků z vypracovaných analýz a určení 

problematických oblastí ve finančním řízení podniku, 

 navržení postupů a doporučení, které povedou ke zlepšení současné finanční 

situace zvoleného podniku.  

 

Získání povědomí o problematice strategické a finanční analýzy je provedeno 

na základě čerpání informací z odborné literatury a důvěryhodných internetových 

zdrojů. Na základě těchto pramenů jsou v práci objasněny důležité pojmy související 

s problematikou. Důležitou součástí práce je zhodnocení finanční a obchodní situace 

ve společnosti MITAS a. s. V práci jsou tedy využity metody strategické analýzy, 

jež slouží k získání přehledu o vnitřních a vnějších faktorem podniku. Podkladem 
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pro tyto analýzy jsou data z výročních zpráv, oficiálních internetových stránek 

společnosti, důvěryhodných webových zdrojů a také informace poskytnuté v rámci 

osobních konzultací s ředitelem controllingu výrobního závodu Zlín. Pro analýzu 

vnějšího prostředí podniku je využita analýza obecného okolí (PESTLE analýza) 

a analýza oborového prostřední (Porterův model pěti konkurenčních sil), které odhalí 

příležitosti a hrozby společnosti. Interní analýza zahrnuje McKinseyho model 7S, který 

je určen k vymezení silných a slabých stránek podniku. Komplexní analýza, která sloučí 

výsledky zmíněných analýz, je provedena pomocí SWOT analýzy. Další nedílnou 

součástí práce je provedení metod finanční analýzy. V rámci této analýzy 

jsou zpracovány absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, ukazatele cash flow, 

poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. Mezi podklady, které jsou zapotřebí 

k sestavení těchto analýz, patří data obsažená v povinných účetních výkazech, 

jež jsou součástí výročních zpráv. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash 

flow a přílohu k účetní závěrce. V práci je použito i více logických metod. Jednou 

z nich je metoda srovnání, jež je použita při oborovém porovnání hodnot s hodnotami 

společnosti a při srovnání výsledků daného podniku s  podnikem obdobné výrobní 

činnosti. Mezi další metody patří především metoda analýzy, která je použita 

v rozborech jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a metoda syntézy, kterou 

nalezneme v podobě shrnutí výsledků již zmíněných analýz. Dále jsou použity 

matematické metody v podobě procentních a aritmetických výpočtů, které jsou důležité 

k získání výsledků jednotlivých ukazatelů. Důležitou součástí práce je i využití 

poznatků získaných během studia.                      
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části diplomové práce jsou definovány důležité pojmy, které se týkají 

zhodnocení finanční situace podniku. Jedná se o metodický postup, jenž zahrnuje zdroje 

vstupních dat, uživatele finanční analýzy a metody finanční analýzy. V této části práce 

je také definována strategická analýza, jež hodnotí faktory, které mají vliv na stanovení 

cílů a strategií podniku. Poznatky z teoretické části budou východiskem pro zpracování 

následujících částí diplomové práce. 

 

2.1 Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny faktory, 

o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na stanovení cílů a strategií podniku. 

Zahrnuje různé analytické techniky a metody využívané pro identifikaci vztahů 

a faktorů prostředí, v němž podnik působí (analýza vnějšího prostředí – PESTLE 

analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil), a pro identifikaci strategických 

možností, kompetencí a zdrojů organizace (analýza vnitřního prostředí – McKinseyho 

model „7 S“). Mezi strategické analýzy patří také komplexní analýza (SWOT analýza), 

která sjednocuje dosažené výsledky dílčích analýz do jednoho uceleného obrazu 

organizace a její pozici ve vnějším prostředí (1, str. 32-33). 

 

2.1.1 PESTLE analýza 

PESTLE  analýza slouží k analýze vnějšího prostředí, v kterém podnik působí, dále 

pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj vliv, 

a také ke stanovení toho jak bude podnik na tyto změny a trendy reagovat (2, str. 53). 

 

S postupem času byla tato analýza několikrát upravována a byly jí přidávány nové 

prvky. Současný název PESTLE (někdy také označován jako SLEPTE nebo STEPLE) 

zahrnuje tyto faktory (3, str. 178–180): 

 

 Politické – potencionální a existující působení politických vlivů. Zahrnují např. 

hodnocení politické stability, politický postoj (vůči privátním a zahraničním 

investicím), hodnocení externích vztahů (regionální nestabilita), politické vlivy 

různých skupin. 
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 Ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky. Řadíme 

zde např. hodnocení makroekonomické situace (výše HDP, míra inflace, 

úroková míra, rozpočtový přebytek nebo deficit), přístup k finančním zdrojům 

(náklady spojené s poskytnutými půjčkami), daňové faktory (výše a vývoj 

daňových sazeb). 

 

 Sociální – působení sociálních a kulturních změn. Jedná se o demografické 

charakteristiky (velikost populace, věková struktura), makroekonomické 

charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti), sociálně-

kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví), dostupnost pracovní 

síly, apod. 

 

 Technologické – dopady nových a vyspělých technologií. Zde se jedná např. 

o podporu vlády v oblasti výzkumu, výši výdajů na výzkum, nové vynálezy 

a objevy, rychlost morálního zastarávání apod.  

 

 Legislativní – vliv národní, evropské a mezinárodní legislativy. Legislativními 

faktory jsou např. existence a funkčnost zákonných norem (obchodní právo, 

daňové zákony, právní úprava pracovních podmínek), chybějící legislativa, 

funkčnost soudů, vymahatelnost práva. 

 

 Ekologické – místní, národní a světová ekologická problematika a otázky jejího 

řešení. Zahrnují např. přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální 

hrozby (úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů) 

či legislativní opatření spojená s ochranou životního prostředí.  

 

2.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Jedná se o analýzu, která zkoumá konkurenční prostředí. Cílem modelu je umožnit 

jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí a identifikovat, které z nich mají pro 

firmu z hlediska jejího budoucího vývoje největší význam. (4, str. 131) Souhrnné 

působení všech sil modelu určuje intenzitu odvětvové konkurence, a tedy i potenciál 

tvorby hodnoty (5, str. 194).  
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Porterův model pěti konkurenčních sil je tvořen následujícími faktory:  

 Dodavatelé (vyjednávací síla dodavatelů) – jedná se o velikost dodavatelů 

na trhu a o jejich potenciál diktovat podmínky i dodávky výrobků a služeb 

na trh. Dodavatelé jsou více „mocní“, v případě že jich je omezený počet, jejich 

výrobky jsou velmi důležité pro kupující, dodavatelské výrobky jsou jedinečné 

a kupující by stálo hodně peněz najít substitut (2, str. 57). Dodavatelé mohou 

uplatnit svoji převahu nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, že zvýší ceny 

nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb (6, str. 27). 

 

 Odběratelé (vyjednávací síla odběratelů) – vyjednávací síla odběratelů 

je vysoká tehdy, pokud existuje pouze několik významných odběratelů, když 

nakupují ve velkém objemu, výrobek je standardní, odběratelé mají nízké 

náklady spojené s přechodem jinam a mají všechny informace (2, str. 58). 

Odběratelé vytvářejí znatelnou hrozbu zpětné integrace. Jsou tedy v postavení, 

kdy mohou požadovat ústupky (6, str. 26). 

 

 Noví konkurenti vstupující do odvětví – s jakou pravděpodobností 

a jednoduchostí mohou noví konkurenti zvýšit konkurenční tlak na existující 

podniky, a také s jakou jednoduchostí mohou nové firmy vstoupit na trh. Riziko 

vstupu nových konkurentů na trh tedy znamená, že by mohlo dojít ke zvýšení 

výrobních kapacit, a tím k převaze nabídky nad poptávkou a nakonec k poklesu 

ceny (2, str. 58). Hrozba vstupu nových firem do odvětví je závislá od 

existujících překážek vstupu: úspory z rozsahu, diferenciace produktu, 

kapitálová náročnost, přechodové (jednorázové) náklady, přístup k distribučním 

kanálům, nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu (6, str. 7–13). 

 

 Substituty (hrozba substitučních výrobků/služeb) – existence substitutů 

představuje riziko, že zákazník si místo našeho výrobku vybere ten, který podle 

něj lépe uspokojuje jeho potřeby, či si vybere zcela jiný výrobek (službu). 

Dostupnost substitutů limituje cenu, za kterou lze ještě výrobek (službu) nabízet, 

neboť zákazník může na každý pohyb ceny reagovat snadným přechodem 

k substitučnímu výrobku (službě) (2, str. 59). Substituty nejen omezují zisk 

v normální době, ale rovněž snižují prosperitu odvětví v době konjunktury 

(6, str. 24). 



17 

 

 

 Konkurence v odvětví (rivalita mezi stávajícími podniky) – může být 

ovlivněna velikostí a počtem konkurentů, stupněm odlišnosti mezi výrobky 

(službami) i úrovní bariér vstupu na trh a odchodu z trhu. Rivalita se stává 

intenzivnější, pokud se na trhu vyskytuje mnoho malých nebo stejně velkých 

konkurentů, když výrobek nelze odlišit od ostatních, pokud jsou náklady 

na přechod jinam nízké a také pokud jsou vysoké náklady na odchod z trhu. 

Hrozba stávajících konkurentů je nejsilnější v případě poklesu trhu nebo pomalu 

rostoucího trhu. V důsledku toho jsou výrobci nuceni snižovat náklady 

a zlepšovat služby (2, str. 59–60). V současné době ve většině odvětví dochází 

k soupeření v rovině technologických inovací, na úrovni ceny, doprovodných 

služeb aj (6, str. 17). 

 

2.1.3 McKinseyho model „7 S“ 

Podle modelu 7S firmy McKinsey je nutné strategické řízení, organizaci, firemní 

kulturu a další faktory vnímat a analyzovat v celistvosti, souvislostech a vzájemných 

vztazích. Tento model nahlíží na podnik jako na množinu sedmi základních faktorů, 

které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a rozhodují o úspěšnosti přijaté strategie. 

V souladu s těmito faktory je nutné hledat klíčové faktory úspěchu každého podniku. 

McKinseyho model „7 S“ je tvořen těmito faktory (1, str. 62–63): 

 

 Strategy (strategie) – schopnost podniku dosáhnout svých vizí a strategických 

cílů, popř. jak podnik reaguje na příležitosti a hrozby v daném oboru. 

 

 Structure (struktura) – vyjadřuje organizační strukturu, spolupráci a týmovou 

práci, způsob delegování úkolů, komunikaci a přenos informací a kontrolní 

mechanismy. 

 

 Systems (systém řízení) – jedná se o prostředky, postupy a systémy, které 

slouží k řízení. Jedná se například o komunikační, kontrolní, informační, 

dopravní, řízení výroby. 

 

 Style (styl manažerské práce) – styl vedení a způsob řešení konfliktů. 
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 Staff (spolupracovníci) – lidské zdroje v podniku, jejich vztahy, způsob 

chování, funkce, postoje, motivace a odměňování. 

 

 Skills (schopnosti) – schopnosti a kompetence uvnitř podniku, patří sem např. 

řízení znalostí, prvky učící se organizace. 

 

 Shared values (sdílené hodnoty) – odrážejí základní hodnoty, principy a ideje 

respektované pracovníky podniku a jejími stakeholdery. 

 

2.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza neboli analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) se původně skládá ze dvou analýz, 

a to analýzy SW a OT (7, str. 103).  

 

Tato analýza je typem strategie, za níž je považováno vytvoření budoucího způsobu 

řízení podniku, který buď zachová, nebo zlepší jeho konkurenční postavení. Dobrá 

strategie je pak ta, která neutralizuje hrozby vnějšího prostředí, využívá budoucí 

příležitosti, těží ze silných stránek podniku a odstraňuje nebo neutralizuje její slabé 

stránky (8, str. 533). Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry je současná 

strategie firmy a její silná a slabá místa podstatná a schopná se vyrovnat se změnami, 

které nastávají v prostředí (7, str. 103). Dle charakteru odvětví a vzniklých kombinací 

vnitřních i vnějších stránek pak lze pro podnik, popř. pro jednotlivé organizační složky 

volit různé typy strategií, které vycházejí na základě SWOT analýzy ze čtyř možných 

zjednodušených přístupů (8, str. 534): 

 

 S – O  využití silných stránek a velkých příležitostí plynoucí z okolí. 

 

 W – O  za pomoci příležitostí se snažit eliminovat slabé stránky. 

 

 S – T  využití silných stránek k eliminaci hrozeb. 

 

 W – T  snaha vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace části podniku. 

 

Tyto přístupy pak můžou být využity při koncipování konkrétních strategií dalšího 

chování podniku nebo jeho částí (8, str. 534). 
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2.2 Finanční analýza 

Analýza je prvním krokem k moudrému rozhodování. Finanční analýza má smysl 

především jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové 

informace, která je hodnotnější než jednotlivé primární údaje. Pro porozumění 

finančnímu řízení podniku, musíme znát nejenom analytické metody, ale musíme 

také vědět, kdy, jak a na co je použít a z jakých údajů při tom vycházet. Ve finančním 

rozhodování je datová báze tvořena především z podnikových účetních výkazů: rozvaha 

(bilance) a výkazu zisku a ztráty (výsledovky). Nejprve je potřeba rozhodnout o tom, 

jestli akceptovat nebo odmítnout disponibilní datovou bázi – účetní hodnoty oficiálně 

uvedené v rozvaze, anebo tyto informace modifikovat – upravit podle současné situace 

na trhu a použít pro další analýzu jejich aktualizovanou hodnotu. Poté poměříme údaje 

mezi sebou. Finanční data se vzájemně porovnávají způsobem, který rozšiřuje jejich 

vypovídací schopnost. Identifikace vztahů mezi jednotlivými údaji pak umožňuje 

rozpoznat způsob a kvalitu hospodaření firmy, její silné a slabé stránky, které poskytnou 

managementu zázemí pro plánování a kontrolu budoucích aktiv podniku (9, str. 11-12). 

 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem je rozpoznat finanční zdraví 

podniku (9, str. 12). 

 

Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu pro mnoho 

subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá 

pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, taktéž i pro podnikové manažery. Každá 

z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž jsou spojeny určité typy 

ekonomických rozhodovacích úloh (10, str. 27). 

 

Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také 

rozmanitý, přičemž tito uživatelé mají jedno společné – potřebují vědět, aby mohli řídit 

(11, str. 3).  
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Uživatele finanční analýzy lze rozdělit do dvou oblastí dle toho, kdo provádí a potřebuje 

finanční analýzu na interní a externí. 

 

Interní uživatelé: 

 Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především 

pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční situace 

podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, 

při alokaci volných peněžních prostředků, při zajišťování optimální majetkové 

struktury včetně způsobů jejího financování, při rozdělování disponibilního 

zisku apod (10, str. 27-28). 

 

 Investoři (akcionáři, vlastníci) mají prioritní zájem o finančně-účetní 

informace. Potencionální investoři, kteří uvažují o umístění svých volných 

peněžních prostředků do podniku, si chtějí ověřit, zda jejich rozhodnut 

je správné. Využívají finanční informace ze dvou hledisek – investičního 

(pro rozhodování o budoucích investicích) a kontrolního (zprávy o nakládání 

se zdroji formou výročních zpráv o finančním stavu podniku) (10, str. 28). 

 

 Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, protože jim jde o zachování pracovních míst a mzdové 

podmínky. Zajímají se především o jistotu zaměstnání, o mzdové a sociální 

perspektivy. Prostřednictvím odborových organizací zaměstnanci sledují 

hospodářské výsledky a uplatňují vliv na řízení podniku (10, str. 30). 

 

Externí uživatelé 

 Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu 

potenciálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Banky posuzují před poskytnutím úvěru 

bonitu dlužníka. Hodnocení bonity je prováděno analýzou finančního 

hospodaření podniku. Banka analyzuje strukturu majetku a finanční zdroje, 

kterými je majetek financován, a především stávající a budoucí výsledky 

hospodaření (10, str. 29). 
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 Obchodní partneři: Dodavatelé se zaměřují na to, zda podnik bude schopen 

hradit splatné závazky. U dlouhodobých dodavatelů je zájem o dlouhodobou 

stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit odbyt u perspektivního 

zákazníka. Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží dodavatele, 

neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují také jistotu, že dodavatelé 

budou schopni dostát svým závazkům (10, str. 30). 

 

 Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data především pro statistiku, 

pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci (např. dotace) podnikům, získání 

přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Dále stát vyžaduje 

informace pro formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové) vůči 

podnikatelské sféře (10, str. 31). 

 

 Konkurenti mají zájem o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření (hlavně o rentabilitu, 

ziskovou marži, investiční aktivitu, cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, 

jejich obratovost apod.). Podniku není stanovena povinnost poskytovat 

informace, ale pokud podnik odmítá vydat informace o své finanční situaci, sám 

sebe vyřazuje ze hry nebo do ní vstupuje za podstatně nevýhodnějších podmínek 

(10, str. 30). 

 

Externí uživatelé mohou používat řadu informačních zdrojů. Výroční zprávy akciových 

společností, které jsou považovány za nejdůležitější zdroj informací pro potencionální 

investory. Informace specializovaných firem (např. Standard & Poors, Moody’s) 

hodnotících úvěruschopnost, riziko akcií společností aj. (10, str. 31). 

 

Zdroje informací 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých informačních zdrojů. Zdroje 

finančních informací se čerpají především z účetních výkazů finančního účetnictví, 

výročních zpráv, informací finančních analytiků a manažerů podniku. Převážnou 

většinu údajů poskytuje finanční účetnictví jako prvotní a často hlavní zdroj 
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ekonomických dat. Data mohou obsahovat i chyby, neurčitosti i záměrné odchylky, 

mohou být zkreslená, mohou odrážet nezjištěné vlivy. Standardní finanční analýza 

vyvolává otázky, na které hledáme odpovědi v podrobných údajích rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát, v přehledu o peněžních tocích, v příloze k účetní závěrce a v neposlední 

řadě ve výroční zprávě (10, str. 33-34). 

 

Podle platné české zákonné úpravy musí účetní závěrka zahrnovat rozvahu (bilanci), 

výkaz zisku a ztráty (výsledovku) a přílohu. 

 

 Rozvaha (bilance) 

Rozvaha ukazuje finanční situaci firmy, jednotlivé položky aktiv a pasiv, stav 

jejího majetku a závazků k určitému časovému okamžiku (většinou 

k poslednímu dni účetního období) v peněžním vyjádření (10, str. 35). 

 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Výkaz zisku a ztráty je výkaz o pohybu peněz za určité období (finanční rok) 

a podává přehled o nákladech (kolik peněz firma vydala během určitého období 

za platy zaměstnanců, za materiál, režii, daně) a výnosech (kolik peněz firma 

získala během určitého období z prodeje svých výrobků a služeb). Rozdíl mezi 

výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běžné finanční období (9, str. 19). 

 

 Příloha k účetní závěrce 

Příloha obsahuje takové informace, které v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

nenalezneme. Přispívá k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska 

externích uživatelů účetní závěry, aby si mohli vytvořit správný úsudek 

o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku (10, str. 47). 

 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Výkaz je velmi užitečný pro posouzení likvidity, platební schopnosti podniku, 

neboť výkaz zisku a ztráty neukazuje, jaké vznikají reálné peněžní příjmy 

a výdaje. Podnik může vykazovat vysoké tržby a zisk v účetnictví, ale jeho 

peněžní příjmy a stav peněžních prostředků může být nízký (10, str. 46). 
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2.3 Metody finanční analýzy 

Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci 

finanční analýzy vznikla celá řada metod, která slouží k hodnocení finančního zdraví 

podniku. Při realizaci finanční analýzy je třeba dbát na přiměřenost volby metod analýz. 

Brát ohled na účelnost (musí odpovídat předem zadanému cíli), nákladnost (musí 

odpovídat očekávanému ohodnocení rizik spojených s rozhodováním) a spolehlivost 

(dbát na kvalitu všech dostupných dat). Každá použitá metoda musí mít vždy zpětnou 

vazbu na cíl, který má splnit, ale zároveň by u každého analytika měla fungovat 

minimálně sebekontrola toho, zda skutečně použitá metoda nejlépe odpovídá 

vytyčenému cíli (12, str. 40). 

 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části (13, str. 7-10): 

 Fundamentální analýza (kvalitativní) – je založena na rozsáhlých znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, 

na zkušenostech odborníků, na jejich subjektivních odhadech i na citu 

pro situace a jejich trendy. Východiskem fundamentální analýzy podniku 

je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jedná 

se především o analýzu vlivu vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí 

podniku, právě probíhající fáze života podniku a charakteru podnikových cílů. 

Tato analýza je založena převážně na verbálním hodnocení. Patří sem například 

SWOT analýza, PEST analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, BCG 

matice, metoda balanced scorecard (BSC), atd. 

 

 Technická analýza (kvantitativní) – používá matematických, statistických 

a dalších algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování 

ekonomických dat s následným posouzením výsledků. 

 

Oba přístupy jsou si poměrně blízké, protože hodnocení výsledků technické analýzy 

by bylo velmi obtížné bez znalostí fundamentální analýzy ekonomických procesů. 

Je proto nezbytné, aby se oba tyto typy analýz vzájemně kombinovaly. Finanční 

analýzu lze zařadit do kategorie technické analýzy, neboť pracuje s matematickými 

postupy, které vyústí do výkladu vypočtených hodnot. Finanční analýza využívá dvě 

skupiny metod, a to metody elementární a metody vyšší (12, str. 41). 
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Za nejvyužívanější metody finanční analýzy považujeme metody elementární analýzy, 

které můžeme rozdělit do několika skupin. Jedná se o analýzu absolutních ukazatelů, 

analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu cash flow, analýzu poměrových ukazatelů 

a analýzu soustav ukazatelů (12, str. 41-44). 

 

Vedle výše zmíněných metod existují i vyšší metody finanční analýzy, pracující 

na bázi složitějších matematických operací. Do těchto metod patří zejména 

matematicko-statistické metody (např. bodové odhady, analýza rozptylu, regresní 

modelování, aj.), nestatistické metody (např. matné fuzzy množiny, expertní systémy, 

neuronové sítě a aj.) (14, str. 8-9). 

 

V dalších částí diplomové práci budou blíže rozebrány metody elementární analýzy. 

 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza pracuje s účetními výkazy, především s rozvahou a výkazem zisku 

a ztráty, popř. z výročních zpráv. Cílem horizontální a vertikální analýzy je především 

rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, s možnostmi učinit závěry 

o finančních vyhlídkách podniku (10, str. 147). 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýzy porovnává jednotlivé položky v čase. Používá se k zachycení 

vývojových trendů ve struktuře majetku i kapitálu podniku. Jedná se o nejčastější 

a nejjednodušší používanou metodu při vypracování zpráv o hospodářské situaci 

podniku a o jeho minulém i budoucím vývoji. Při jejím zpracování porovnáváme dvě 

po sobě jdoucí období nebo několik účetních období. Dochází ke zjištění, o kolik 

se změnila konkrétní položka (rozdíl běžného a předchozího období) a kolik procent 

tato změna činí (13, str. 13-15). 

 

            
                             

                
     

Vzorec 1: Procentní změna horizontální analýzy (Zdroj: 13, str. 14) 
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Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé složky majetku a kapitálu, tzv. struktura 

aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je patrné, jaké je složení 

hospodářských prostředků pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů 

byly pořízeny. Při procentním vyjádření jednotlivých složek postupujeme 

v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích). Výhodou vertikální analýzy 

je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků z různých 

let. Je používána pro srovnávání v čase i v prostoru (13, str. 17). 

 

    
  

    
      

Vzorec 2: Vertikální analýza (Zdroj: 15, str. 13) 

kde: Pi ……hledaný vztah 

       Bi ……velikost položky bilance 

 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Za rozdílové ukazatele lze považovat především rozdíly mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv. Mezi nejčastěji 

používané ukazatele lze zařadit čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čisté 

peněžně pohledávkové finanční fondy (13, str. 35). 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je nejčastěji používaným ukazatelem, který lze vypočítat jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy. Čistý pracovní kapitál 

je orientován na platební schopnost podniku. Čím podnik dosahuju většího čistého 

pracovního kapitálu, tím více by měl být schopen uhradit své finanční závazky. 

To je však ovlivňováno strukturou oběžných aktiv a jejich schopností měnit se v peníze, 

proto existují doporučení, provést před hodnocením rozbor struktury oběžných aktiv 

a jejich likvidity (16, str. 106). 

 

                                       

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: 13, str. 35) 
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky slouží pro sledování okamžité likvidity právě splatných 

krátkodobých závazků. Představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky 

a okamžitě splatnými závazky. Pohotové peněžní prostředky lze vyjádřit následujícím 

způsobem (16, str. 108): 

 Peníze v hotovosti + peníze na běžných účtech 

 

 Peníze v hotovosti + peníze na běžných účtech + šeky + směnky + krátkodobé 

cenné papíry + krátkodobé vklady + zůstatky nevyčerpaných neúčelových 

úvěrů 

 

                                                          

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: 13, str. 38) 

 

Tento ukazatel není ovlivněn oceňovacími technikami, nicméně je snadno 

manipulovatelný přesunem plateb vzhledem k okamžiku zjišťované likvidity 

(13, str. 38). 

 

Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

Představuje střední cestu mezi oběma výše zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. 

Je modifikací čistého pracovního kapitálu a má snahu odstranit jeho nedostatky. 

Při výpočtu se od oběžných aktiv odečítají zásoby nebo i nelikvidní pohledávky 

a od takto upravených aktiv jsou dále odečteny krátkodobé závazky (16, str. 109). 

 

                                                  

                   

Vzorec 5: Čisté peněžně-pohledávkové fondy (Zdroj: 13, str. 38) 

 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi základní nástroje finanční analýzy patří analýza poměrových ukazatelů, kterou 

stanovíme na bázi výkazů finančního účetnictví. Poměrové ukazatele umožňují získat 

rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách podniku. 

Lze je sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl 
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vlastního kapitálu k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru 

samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům) (13, str. 55). 

 

Mezi výhody poměrových ukazatelů patří skutečnost, že umožňují provádět analýzu 

časového vývoje finanční situace daného podniku, jsou vhodných nástrojem prostorové 

analýzy (porovnávání více firem navzájem) a mohou být používány jako vstupní údaje 

matematických modelů. Jejich nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat jevy 

(9, str. 52). 

 

Ukazatele rentability 

Ukazateli rentability (výnosnosti, ziskovosti) se v podnikatelských aktivitách měří 

výdělečná schopnost, míra zhodnocení (popřípadě prodělek) vynaložených prostředků 

ve formě aktiv, kapitálu či jiných hodnot vyjádřených v peněžních jednotkách 

(5, str. 164). 

 

Z hlediska finanční analýzy jsou rozlišovány různé vyjádření a obměny zisků 

(16, str. 120–121): 

 EAT (Earnings After Taxes) – Zisk po zdanění (čistý zisk), ve VZZ se shoduje 

výsledku hospodaření za účetní období. Tato forma zisku se používá ve všech 

ukazatelích, jež hodnotí výkonnost firmy. 

 

 EBT (Earnings Before Taxes) – Zisk před zdaněním, jedná se o součet EAT 

a daně z příjmů za běžnou činnost a daně z příjmů za mimořádnou činnost. 

Používá se pro srovnání výkonnosti podniku s rozdílným daňovým zatížením. 

 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – Zisk před úroky a zdaněním, 

je součtem EBT a nákladových úroků. Ve VZZ se shoduje s provozním 

výsledkem hospodaření. Používá se tam, kde je potřeba zajistit mezipodnikové 

srovnání. 

 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisatio) – 

Zisk před úroky, zdaněním a odpisy, je součet EBIT a odpisů.  
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Nejobecnější tvar tohoto ukazatele je vyjádřen vzorcem: 

              
     

               
 

Vzorec 6: Rentabilita (Zdroj: 15, str. 29) 

 

 ROA – Rentabilita vložených aktiv (Return on Assets) 

ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých) (13, str. 57). 

 

      
    

              
     

Vzorec 7: Rentabilita vložených aktiv (Zdroj: 13, str. 57) 

 

 ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

Jedná se o ukazatel, jímž vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, 

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika. Vyjadřuje míru zisku na jednotku investice 

(13, str. 57). 

      
   

               
     

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: 13, str. 57) 

Rentabilita vlastního kapitálu zvyšuje tzv. pákový efekt, který závisí na vztahu 

rentability celkového kapitálu a úrokové míry (ROA – ú). ROE je tím větší, čím 

větší je ROA, míra zadluženosti, diference mezi ROA a ú a čím nižší je daňové 

zatížení. Pozitivní účinek na ROE nastává jen za předpokladu, že ROA > ú. Platí-li, 

že ROA < ú, působí pákový efekt negativně, tj. s rostoucí mírou zadluženosti klesá 

rentabilita vlastního kapitálu (13, str. 58). 

 

 ROCE – Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed) 

Tento ukazatel měří, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním 

dosáhl podnik z jedné koruny investované akcionáři či věřiteli (5, str. 166). 
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Vzorec 9: Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Zdroj: 13, str. 58) 

 

 ROS – Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, tedy kolik korun zisku podnik utrží z jedné 

koruny tržeb (13, str. 59). 

     
    

     
     

Vzorec 10: Rentabilita tržeb (Zdroj: 13, str. 59) 

 

Ukazatele aktivity 

Měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. V případě, že podnik má více 

aktiv než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich podnik 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat (13, str. 60). 

 

Ukazatele aktivity existují ve dvou typech (15, str. 32): 

a) Počet obratů – vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během kterého bylo 

dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (nejčastěji rok). 

 

b) Doba obratu – odráží počet dní (popř. let), po kterých trvá jedna obrátka. 

 

 Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Tento ukazatel udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový 

interval (za rok). Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek 

celkových aktiv zjištěných jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby popř. 

odprodána některá aktiva (13, str. 61). 

 

Čím vyšší hodnoty podnik dosáhne, tím efektivněji využívá svůj majetek. Nízká 

hodnota naopak představuje neúměrnou majetkovou strukturu podniku (9, str. 61). 

 

                       
     

              
 

Vzorec 11: Obrat celkových aktiv (Zdroj: 5, str. 167) 
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 Obrat stálých aktiv (Fixed Assets Turnover) 

Obrat stálých aktiv má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Pokud je hodnota ukazatele nižší, než průměr v oboru 

je to signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční 

manažery, aby omezili investice podniku (13, str. 61). 
 

                     
     

            
 

Vzorec 12: Obrat stálých aktiv (Zdroj: 13, str. 61) 

 

 Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Ukazatel který udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým 

průměrem příznivý (tzn. vyšší), znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní 

zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Vysoký obrat zásob také 

podporuje důvěru v ukazatel běžné likvidity. Pokud je ovšem obrátka zásob nízká 

lze usuzovat, že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší 

než cena oficiálně uvedená v účetních výkazech (9, str. 58-59). 

 

             
     

      
 

Vzorec 13: Obrat zásob (Zdroj: 9, str. 58) 

 Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Tento ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. U zásob výrobků a zboží se jedná rovněž 

o indikátor likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost 

nebo pohledávku (13, str. 62). 

                   
      

         
 

Vzorec 14: Doba obratu zásob (Zdroj: 5, str. 167) 

 

 Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během nichž je inkaso peněz 

za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Jedná se o dobu, kdy podnik čeká 
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na inkaso plateb za své již provedené tržby. Je užitečné ji porovnat s běžnou 

platební podmínkou, za kterou podnik fakturuje své zboží. Je-li tato doba delší, 

znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas (13, str. 63). 

                        
          

         
 

Vzorec 15: Doba obratu pohledávek (Zdroj: 13, str. 63) 

 

 Doba obratu krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

Ukazatel vyjadřuje dobu (ve dnech), po kterou zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny, a podnik čerpá bezplatný obchodní úvěr. Výhodná situace nastává 

za předpokladu, že hodnota ukazatele doby obratu závazků podstatně převyšuje 

hodnotu ukazatele doby obratu pohledávek (13, str. 63). 

                     
                  

         
 

Vzorec 16: Doba obratu krátkodobých závazků (Zdroj: 13, str. 63) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Čím vyšší 

je zadluženost podniku, tím vyšší riziko na sebe podnik bere. Ovšem určitá výše 

zadlužení je pro firmu užitečná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. Při analýze 

zadluženosti rozlišujeme následující ukazatele (13, str. 63): 

 

 Celková zadluženost (Debt Ratio) 

Vypočte se jako podíl celkového dluhu (závazků) k celkovým aktivům. Čím větší 

je podíl vlastního kapitálu, tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů 

v případě likvidace. Věřitelé tedy preferují nízký ukazatel zadluženosti. Na druhé 

straně vlastníci (akcionáři) hledají větší finanční páku, aby znásobily své výnosy 

(vydání nových akcií by znamenalo snížení vlastnictví a hlasovacích práv 

dosavadních akcionářů) (9, str. 62-63). 

                     
           

              
     

Vzorec 17: Celková zadluženost (Zdroj: 9, str. 62) 
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 Ukazatel vybavenosti vlastním kapitálem 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost podniku a doplňuje ukazatel celkové 

zadluženosti. Podává informace o struktuře kapitálu podniku a spolu s ukazatelem 

celkové zadluženost dává součet 1. Převrácená hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje 

finanční páku, tedy podíl cizích zdrojů na zvýšení celkové výnosnosti vlastního 

kapitálu (13, str. 64).  

                                
               

              
     

Vzorec 18: Vybavenost vlastním kapitálem (Zdroj: 13, str. 64) 

 

 Koeficient zadluženosti 

Ukazatel znázorňuje, do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů. 

Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje společnosti a postoji 

k riziku. Stabilní společnosti se pohybují v pásmu 80 – 12 % (9, str. 65).  

                         
           

               
 

Vzorec 19: Koeficient samofinancování (Zdroj: 9, str. 65) 

 

 Úrokové krytí (Interest Coverage) 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, 

než se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své úrokové 

povinnosti. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba 

celého zisku a na akcionáře nezbude nic. Doporučená hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat kolem 3 až 6 (13, str. 64). 

               
    

               
 

Vzorec 20: Úrokové krytí (Zdroj: 9, str. 64) 

 

 Doba splácení dluhu 

Ukazatel doby splácení dluhu vyjadřuje, za jakou dobu je společnost schopna 

vlastními silami (z provozního cash flow) splatit všechny své dluhy. Optimální 

je pokud tento ukazatel má klesající trend (17, str. 62). 

                     
                               

                  
 

Vzorec 21: Doba splácení dluhu (Zdroj: 17, str. 62) 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Zabývají 

se nejlikvidnější částí majetku společnosti ve vztahu k závazkům společnosti s nejkratší 

dobou splatnosti. Pojem solventnost je definován jako připravenost firmy hradit 

své dluhy, když nastala jejich splatnost. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část 

majetku vázanou ve formě peněz nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné 

na peníze. Lze tedy říci, že podmínkou solventnosti je likvidita. Nevýhodou ukazatelů 

likvidity je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního (oběžného) majetku, 

ale ta závisí ve větší míře na budoucích cash flow (13, str. 66). 

 

 Celková (běžná) likvidita – Likvidita III. stupně (Current Ratio) 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky 

společnosti. Znamená to tedy, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila svá krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Doporučená 

hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 1,5 – 2,5 a neměla by klesnout 

pod hodnotu 1 (9, str. 55-56). 

                 
             

                  
 

Vzorec 22: Běžná likvidita (Zdroj: 9, str. 55) 

 

 Pohotová likvidita – Likvidita II. stupně (Quick Asset Ratio) 

V čitateli pohotové likvidity jsou oproti předchozímu ukazateli vyloučeny 

z oběžných aktiv zásoby. V úvahu se berou tedy jen peněžní prostředky 

(v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných a pochybných, protože 

by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele). Za doporučenou hodnotu 

je považováno rozmezí od 1 do 1,5 (13, str. 67). 

                    
                    

                  
 

Vzorec 23: Pohotová likvidita (Zdroj: 13, str. 67) 
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 Okamžitá likvidita – Likvidita I. stupně (Cash Position Ratio) 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazuje 

krátkodobý finanční majetek obvykle v podobě peněz v pokladně a na běžných 

účtech a jejich ekvivalenty (tj. krátkodobé cenné papíry a šeky). Hodnoty okamžité 

likvidity by se měly pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5. Vyšší hodnoty signalizují 

neefektivní využívání finančních prostředků (13, str. 67). 

 

                    
                           

                  
 

Vzorec 24: Okamžitá likvidita (Zdroj: 5, str. 168) 

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku (uplatňují se ve vnitřním řízení) 

a napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit podniku 

(13, str. 71). 

 

Pro potřeby diplomové práce budu vycházet z následujících ukazatelů: 

 Mzdová produktivita  

Ukazatel mzdové produktivity udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených 

mezd. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, energií a služeb, 

dosadíme do čitatele přidanou hodnotu. Ukazatel by měl vykazovat rostoucí 

tendenci (13, str. 71). 

                     
                        

    
 

Vzorec 25: Mzdová produktivita (Zdroj: 13, str. 71) 

 

 Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivitu práce je vhodné sestavovat jako podíl přidané hodnoty připadající 

na jednoho zaměstnance. Produktivita práce by měla růst rychleji než průměrné 

mzdy (15, str. 35). 

                    
               

                 
 

Vzorec 26: Produktivita práce z přidané hodnoty (Zdroj: 15, str. 35) 
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 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Tímto ukazatelem lze zjistit stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku, 

tj. množství výnosů reprodukovaných 1 Kč vloženou do dlouhodobého hmotného 

majetku v pořizovacích cenách. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší 

(14, str. 79). 

                  
                        

                         
 

Vzorec 27: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (Zdroj: 14, str. 79) 

 

 Ukazatel stupně odepsanosti 

Tento ukazatel podává informace o opotřebovanosti DHM, tj. na kolik procent 

v průměru je DHM odepsán. Vývoj hodnoty daného ukazatele svědčí o tzv. stárnutí 

podniku (13, str. 71).  

                    
                         

                         
 

Vzorec 28: Ukazatel stupně odepsanosti (Zdroj: 13, str. 71) 

 

 Nákladovost výnosů (tržeb) 

Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů (tržeb) podniku celkovými náklady. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla mít klesající tendenci (14, str. 79). 

                    
       

                        
 

Vzorec 29: Nákladovost výnosů (Zdroj: 14, str. 79) 

 

Ukazatelé na bázi peněžních toků 

Existuje mnoho ukazatelů, jež jsou na bázi cash flow. Nevycházejí pouze z rozvahy 

a výkazu zisků a ztráty, ale i z výkazu cash flow. Výkaz CF je méně náchylný 

na zkreslení, proto jsou tyto ukazatele spolehlivější. Tyto ukazatele se vyjadřují 

v procentech a zachycují varovné signály možných platebních potíží a slouží 

k posouzení vnitřního finančního potenciálu podniku (18, str. 78-79). 
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 Rentabilita tržeb 

Tímto ukazatelem se vyjadřuje výkonnost podniku. Je méně ovlivněn investičními 

cykly, stupněm novosti nebo odepsaností fixních aktiv (18, str. 78). 

                
                      

           
 

Vzorec 30: Rentabilita tržeb (Zdroj: 18, str. 78) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu z CF 

Tento ukazatel hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu podniku. 

Je to doplňující ukazatel rentability vlastního kapitálu, který ale není ovlivněn 

odpisy a tvorbou dlouhodobých rezerv (18, str. 79). 

                              
                      

               
 

Vzorec 31: Rentabilita vlastního kapitálu z CF (Zdroj: 18, str. 79) 

 

 Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení vypovídá o schopnosti podniku vyrovnávat vzniklé závazky 

z vlastní finanční síly. Jedná se o indikátor hospodárnosti finanční politiky podniku. 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje mezi 20 % až 30 %. Klesající hodnota 

v čase naznačuje rostoucí finanční napjatost v podniku (12, str. 64). 

                  
                      

            
 

Vzorec 32: Stupeň oddlužení (Zdroj: 12, str. 64) 

 

 Úvěrová způsobilost z CF 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát musí společnost vytvořit sumu finančních 

prostředků, aby pokryla všechny své závazky z vlastních zdrojů. Čím hodnota 

ukazatele vyšší, tím více musí podnik vynaložit na splátky úvěrů a tím méně 

zůstává na rozvoj a investice (12, str. 66). 

                          
            

                      
 

Vzorec 33: Úvěrová způsobilost z CF (Zdroj: 12, str. 66) 
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2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových 

a poměrových ukazatelů. Nevýhodou těchto přístupů však je, že jednotlivé ukazatele 

mají samy o sobě omezenou vypovídací schopnost, neboť vystihují pouze určitý úsek 

činnosti podniku. K posouzení jeho celkové finanční situace se proto vytváří soustavy 

ukazatelů (13, str. 81). 

 

Při vytváření soustav ukazatelů se používají: 

a) Pyramidové soustavy ukazatelů 

Jedná se o soustavy ukazatelů, které rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších 

dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních (násobení a dělení) nebo aditivních (sčítání 

nebo odčítání) vazeb. Vhodně zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatelů umožňuje 

posoudit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Do skupiny pyramidových 

soustav ukazatelů lze zařadit Du Pontův diagram, který byl poprvé použit v nadnárodní 

společnosti Du Pont de Nomeurs. Vyjadřuje závislost rentability vlastního kapitálu 

na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu 

kapitálu (13, str. 82). 

 

b) Metody účelově vybraných ukazatelů 

Bonitní modely jsou založeny za účelem posouzení finančního zdraví firmy. 

Po posouzení finančního zdraví bude dalším krokem identifikovat budoucí hrozby. 

Bankrotní modely tedy slouží k identifikaci možného budoucího bankrotu. Signálem 

budoucího bankrotu bývá většinou problém s likviditou, s výší čistého pracovního 

kapitálů a s rentabilitou vloženého kapitálu (15, str. 74). 

 

V následující části si podrobněji představíme Index bonity, Altmanův model, IN05 

(Index důvěryhodnosti).  

 

Index bonity 

Index bonity je založen na diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá 

se převážně v německy mluvících zemích. Je sestaven z následujících šesti ukazatelů 

uvedených ve vzorci (13, str. 109): 

                                                 

Vzorec 34: Index bonity (Zdroj: 13, str. 109) 
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kde: x1 … cash flow / cizí zdroje 

        x2 … celková aktiva / cizí zdroje 

        x3 … zisk před zdaněním / celková aktiva 

        x4 … zisk před zdaněním / celkové výkony 

        x5 … zásoby / celkové výkony 

        x6 … celkové výkony / celkové aktiva 

 

Čím větší je hodnota Bi, tím je finančně ekonomická situace hodnocení podniku lepší. 

Přesnější závěry lze vyčíst z následující hodnotící stupnice: 

 

 

 

 

Obr. 1: Hodnotící stupnice indexu bonity (Zdroj: 13, str. 109) 

 

Altmanovo Z-score 

V roce 1968 prof. Edward Altman vytipoval na základě statistické analýzy souboru 

firem několik ukazatelů, které statisticky dokázaly předpovídat finanční krach firmy.  

Jednalo se o tzv. diskriminační analýzu, jejímž výsledkem je rovnice, do které 

se dosazují hodnoty finančních ukazatelů, a na základě výsledku se o firmě 

dá pravděpodobnostně předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, 

či o adepta na bankrot (15, str. 78). 

 

První varianta tohoto modelu se stanovuje pro podniky s veřejně obchodovatelnými 

akciemi. Pro ostatní podniky se tento model vypočítá podle upravené verze Altmanovy 

rovnice vytvořené v roce 1983 (13, str. 110). Pro zpracování diplomové práce byla 

zvolena druhá varianta Altmanova modelu, neboť společnost nemá veřejně 

obchodované akcie na kapitálovém trhu. 
 

                                               

Vzorec 35: Altmanovo Z-score - upravený model (Zdroj: 13, str. 110) 

kde: x1, x2, x3 a x5  … jsou definovány stejně jako v předchozím vztahu 

        x4 … účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

- 2 0 1 2 3 -1 -2 -3 
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Je-li hodnota tohoto ukazatele větší než 2,9, jedná se o finančně silný podnik. Pokud 

se hodnota pohybuje v rozmezí od 1,2 do 2,9, značí to podnik s určitými finančními 

problémy, u nichž je další vývoj nejasný. V případě, že se hodnota pohybuje pod úrovní 

1,2, podniky jsou vnímány jako přímí kandidáti bankrotu (13, str. 110). 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti 

Inka a Ivan Neumaierovi sestavili čtyři indexy, které umožňují posoudit finanční 

výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. Index IN05 byl vytvořen jako poslední 

verze a je aktualizací indexu IN01 podle testů na datech průmyslových podniků z roku 

2004. Výhodou tohoto indexu je, že spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled vlastníka 

(13, str. 112). 
 

           
      

            
       

    

               
       

    

              

       
              

              
       

             

                          
 

Vzorec 36: Index IN05 (Zdroj: 13, str. 111-112) 

 

Pokud je hodnota ukazatele větší než 1,6, můžeme předvídat uspokojivou finanční 

situaci. Tzv. „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků se nachází v rozmezí od 0,9 do 1,6. 

V případě, že je hodnota menší než 0,9, podnik je ohrožen vážnými finančními 

problémy (13, str. 112). 

 

2.3.5 Spider analýza   

Spider analýza je ve své podstatě paralelní ukazatelovou soustavou dovedenou 

do grafické podoby pomocí grafu (pavučinového grafu). Obsahuje čtyři skupiny 

ukazatelů (čtyři kvadranty), z nichž první obsahuje ukazatele rentability, druhá likvidity, 

třetí struktury finančních fondů a čtvrtá strukturu majetku (19, str. 192). V následující 

tab. 1 jsou uvedeny ukazatele zahrnuté do Spider analýzy.  
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Tab. 1: Ukazatele zahrnuté do Spider analýzy (Upraveno dle: 19) 

A - ukazatele rentability B - ukazatele likvidity 

A1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) B1 Běžná likvidita 

A2 Rentabilita aktiv (ROA) B2 Pohotová likvidita 

A3 Rentabilita tržeb (ROS) B3 Peněžní likvidita 

A4 Rentabilita vloženého kapitálu (ROCE) B4 Pracovní kapitál na aktiva 

C - ukazatele zadluženosti a produktivity D - ukazatele aktivity 

C1 Úrokové krytí D1 Obrat celkových aktiv 

C2 Krytí rizika  D2 Obrat krátkodobých závazků 

C3 Krytí stálých aktiv D3 Obrat pohledávek 

C4 Produktivita z přidané hodnoty D4 Obrat zásob 

 

Základem Spider grafu jsou soustředné kružnice, z jejichž středu vybíhá 16 paprsků, 

z nichž každý paprsek představuje jednoho ukazatele. Soustředné kružnice vyjadřují 

v procentech hodnotu jednotlivých ukazatelů vztaženou k základu srovnávání, a to buď 

k odvětvovému průměru, konkurenčnímu podniku, nebo k nejlepšímu srovnávanému 

podniku. První kružnice od středu vyjadřuje odvětvové průměry, tj. 100 % hodnoty 

ukazatelů, další 200 % atd. Spojením všech bodů na paprscích vznikne konečná podoba 

Spider grafu (19, str. 193 – 194). U ukazatelů, které je potřeba minimalizovat, počítáme 

převrácenou hodnotu. Pozor je potřeba si dát na ukazatele, které mají nabývat optimální 

hodnoty (nemají být ani příliš vysoké, ani příliš nízké – např. ukazatele likvidity). 

Většinou již na první pohled poskytuje Spider graf představu o hodnoceném podniku. 

Přesahuje-li „špice“ kružnici průměrných hodnot (kružnice 100 %), jde o podnik 

nadprůměrný, jsou-li blíže středu (od kružnice 100 %), jde o podnik podprůměrný 

(20, str. 369).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část diplomové práce se zabývá analýzou společnosti MITAS a. s. Nejprve 

je popsána charakteristika společnosti, její historie, hlavní trhy a výrobní program 

podniku. Dále jsou uvedeni hlavní zákazníci podniku a nejvýznamnější konkurenční 

podniky. V další části této kapitoly je provedena analýza společnosti MITAS a. s. 

pomocí metod uvedených v předchozí kapitole.  

 

3.1 Představení Společnosti MITAS a. s. 

Společnost MITAS a. s. se řadí k jednomu z nejvýznamnějších gumárenských podniků 

v České republice i zahraničí.  

 

Obchodní firma: MITAS a. s. 

Sídlo: Praha 10, Švehlova 1900, PSČ 106 25 

Datum zápisu do OR: 15. ledna 1991 

Právní forma: Akciová společnost 

Akcie: 14 603 840 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč 

 Jediný akcionář – ČGS a. s. (21) 

Počet zaměstnanců: 3 390 (23)
1
 

Logo společnosti: 

 

 

 

Obr. 2: Logo společnosti MITAS a. s. (Zdroj: 22) 

 

3.1.1 Předmět podnikání 

Podnik působí v oblasti gumárenství, jehož hlavní činností je zpracování gumárenských 

směsí. Společnost má vlastní vývojové oddělní, díky kterému dokáže uvádět na trh nové 

produkty, pravidelně obnovovat portfolio svých výrobků a reagovat tak flexibilně 

na potřeby zákazníků. 

 

                                                 
1
 Průměrný přepočtený stav za rok 2012. 
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Předmět podnikání společnosti je rozmanitý a zahrnuje tyto činnosti dle Obchodního 

rejstříku: 

 hostinská činnost, 

 výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické, 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 obráběčství, 

 barvení a chemická úprava textilií, 

 zpracování gumárenských směsí, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené   hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o největší   povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 

provozovaná vozidly o největší   povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 

3,5 tuny, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení (21). 

 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, kde předseda představenstva 

je JUDr. Jaroslav Čechura, společnost má 2 místopředsedy představenstva 

a to Ing. Josef Křemeček a Andrew Mabin, dále pak 6 členů představenstva. Dozorčí 

rada je tvořena 3 členy (21). 

 

Základní organizační strukturu společnosti tvoří výrobní závody MITAS v Praze, 

ve Zlíně a v Otrokovicích. Dále pak organizační strukturu tvoří dceřiná společnost 

IGTT a. s.
2
 Zlín, která vlastní majoritní podíl ve společnosti a jedenáct dceřiných 

                                                 
2
 IGTT a. s. = Institut gumárenské technologie a testování a. s. 
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společností v zahraničí zajišťující prodej výrobků (Evropa: Německo, Rakousko, Itálie, 

Francie, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko; Severní a Jižní Amerika: USA, Mexiko, 

Brazílie). Do organizační struktury společnosti patří také stálá provozovna ve Finsku 

zajišťující prodej výrobků a zboží a Representative Office v Moskvě (22). 

 

Společnost MITAS a. s. je jednou ze šesti dceřiných společností společnosti ČGS a. s.
3
 

Dceřiné společnosti ČGS a. s. jsou rozebrány na následujícím schématu (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schéma struktury společnosti ČGS, a. s. (Upraveno dle: 23) 

                                                 
3
 ČGS a. s. = Česká gumárenská společnost a. s. 
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Divize pneumatik Divize tech. pryže Divize strojírenská 
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Buzuluk, a. s. 
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3.1.3 Historie společnosti 

Tradici výroby pneumatik v dnešním výrobním úseku Zlín společnosti MITAS založil 

počátkem třicátých let Tomáš Baťa. V roce 1933 byla v pražských Strašnicích založena 

firma Pneumichelin a. s. Rok 1947 přinesl přejmenování společnosti na MITAS 

spojením slov Micheli a Veritas. V roce 1957 v Praze skončila výroba osobních 

pneumatik a výroba veloplášťů přešla pod firmu Rubena Náchod. O rok později byl 

závod přičleněn do nově utvořeného podniku České závody gumárenské. V roce 1967 

byly v závodě Zlín vyrobeny první osobní radiální pneumatiky a o pět let později byla 

postavená nová výrobní hala v Otrokovicích. V roce 1990 se společnost MITAS stala 

akciovou společností. O rok později došlo za účasti společnosti MITAS Praha, 

Ministerstva průmyslu ČR, Barum Otrokovice, OP Barum Zlín a Motokov Praha 

k založení akciové společnost Barum Holding. Většinový podíl v Otrokovické 

pneumatikárně později získal koncern Continental, zatímco závod ve Zlíně zůstává 

pod názvem Barumtech (později Beltyr) ve skupině Barum Holding. Z akciové 

společnosti Barum Holding se postupně formuje Česká gumárenská společnost 

a MITAS Praha se s Beltyrem Zlín slučuje do jednoho subjektu. MITAS realizuje 

v obou svých provozech rozsáhlý restrukturalizační a investiční program „MITAS 

2004“, na který získal jako jeden z mála českých podniků vládní investiční pobídky. 

V roce 2002 MITAS zahájil výrobu traktorových radiálních plášťů a radiálních plášťů 

v celoocelovém provedení. V roce 2004 získal MITAS divizi zemědělských pneumatik 

od společnosti Continental AG. O čtyři roky později podnik zakoupil závod 

“Rumaguma“ v Srbsku. V roce 2012 otevřel MITAS 14. Pobočku v Nizozemsku 

(Uden) a zahajuje výrobu v Charles City v Iowě (22). 

  

3.1.4 Hlavní trhy 

Společnost dodává své produkty zákazníkům v tuzemsku, které je jejím tradičním 

odbytištěm, ale určitá část výrobků je vyvážena nebo přímo vyráběna v zahraničí (státy 

Evropy a Severní a Jižní Ameriky). S výrobky společnosti se lze především setkat 

v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Španělsku, Velké Británii, Švýcarsku a USA, 

Mexiku a Brazílii. V České republice společnost MITAS a.s. prodává své výrobky 

prostřednictvím prodejních a servisních sítí svých obchodních partnerů.  

 



45 

 

3.1.5 Výrobní program společnosti 

Společnost MITAS a. s. podniká v oblasti gumárenství a je jedním z předních 

evropských výrobců zemědělských pneumatik, které jsou vyráběny a prodávány 

po celém světě pod třemi obchodními značkami. Vlastními obchodními značkami 

společnosti jsou Mitas a Cultor; značka pneumatik Continental pro zemědělský segment 

je licencovaná. MITAS a.s. dále vyrábí a distribuuje průmyslové pneumatiky 

a pneumatiky pro motocykly pod značkou Mitas (23). 

 

Společnost má vlastní vývojové oddělení včetně konstrukce, díky kterému dokáže 

uvádět na trh nové produkty, pravidelně inovovat stávající výrobky a flexibilně reagovat 

na potřeby zákazníků. Do budoucna se společnost chystá rozšířit řady moderních 

radiálních pneumatik, zejména v oblasti stavebních pneumatik, inovovat zemědělské 

pneumatiky a tím zajistit zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. 

 

Mezi hlavní produkty společnosti patří: 

 Zemědělské pneumatiky. 

 Mimosilniční pneumatiky (industriální pneumatiky) – pneumatiky pro stavební 

stroje, pro mobilní jeřáby, pro industriální traktory, pro smykem řízené 

nakladače. 

 Pneumatiky pro nákladní automobily.  

 Motocyklové pneumatiky – pneumatiky určené pro motokros, enduro, plochou 

dráhu, silniční motocykly, skútry, mopedy a motokáry. 

 Letadlové pneumatiky (22). 

 

3.1.6 Zákazníci 

Mezi největší zákazníky společnosti patří výrobce zemědělské techniky AGCO 

pro traktory a kombajny Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Challenger a Laverda, 

vyráběné v továrnách v Německu, Finsku, Francii a Itálii. Zákazníci letadlových 

pneumatik jsou LET Kunovice, Moravan Otrokovice, Aero Vodochody ČR. V oblasti 

motocyklový pneumatik se jedná o přední výrobce motocyklů. Další početnou 

zákaznickou skupinou jsou soukromé osoby. 
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3.1.7 Konkurence 

Za konkurenční podniky společnosti můžeme považovat společnost Continental Barum, 

s. r. o., jež vyrábí pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy pod značkami 

Continental, Uniroyal, Semperit a Barum. V současné době patří koncern Continental 

k předním dodavatelům automobilového průmyslu na světě. 

 

Belgická společnost Camoplast Solideal je největší světový výrobce zaměřený výhradně 

na výrobu pneumatik, ráfků a pryžových pásů pro vysokozdvižné vozíky a stavební 

stroje.  

 

Indický podnik BKT se zaměřuje na výrobu mimosilničních pneumatik především 

pro zemědělské traktory a přívěsy, průmyslové manipulační a stavební stroje, stroje 

na pozemní práce, zahradnické stroje a sportovní čtyřkolky. 

 

3.2 Strategická analýza společnosti 

Tato podkapitola se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí vybrané společnosti. 

Analýza vnějšího prostředí bude provedena pomocí PESTLE analýzy a analýza 

oborového okolí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Analýza interních 

faktorů bude zhodnocena na základě McKinseyho modelu „7 S“. Pomocí analýz 

vnějšího a vnitřního prostředí bude sestavena SWOT analýza společnosti, ze které 

budou určeny klíčové faktory ovlivňující strategické postavení podniku. 

 

3.2.1 PESTLE analýza 

Pomocí PESTLE analýzy hodnotíme politické, ekonomické, sociální, technologické, 

legislativní a ekologické vlivy, které mají vliv na činnost podniku. 

 

Politické faktory 

V dnešní době je politické prostředí charakteristické svojí nestabilitou a především 

značnou nedůvěrou ze strany voličů. Neustálé střídaní pravicových a levicových vlád, 

časté hlasování o nedůvěře vládě, nesplnění předvolebních slibů, politické aféry spojené 

s korupcí, aféry kolem zmanipulovaných výběrových řízení se státními zakázkami 

a braní úplatků jen tyto pocity umocňuje. Vývoj politické situace v České republice 
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nepřispívá k posílení pozice podnikatelského sektoru, neboť dochází k neustálým 

dohadům o změnách v oblasti daní, k novelizacím zákonů apod. 

 

V předčasných volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 

v říjnu 2013, došlo k vítězství strany ČSSD, která ovšem nebyla schopna vytvořit 

většinovou vládu. Nová vláda, která byla jmenována v lednu 2014, je tvořena koalicí tří 

stran (ČSSD, ANO, KDU-ČSL). Tato koalice se v koaliční smlouvě zavázala zvýšení 

minimální mzdy a důchodů, obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, zrušení 

většiny poplatků ve zdravotnictví, obnovení výplaty nemocenské první tři dny nemoci, 

od roku 2015 snížit DPH na vybrané produkty aj.   

 

Ekonomické faktory 

V posledních letech byla ekonomická úroveň České republiky značně postižena 

hospodářskou krizí z roku 2008. Současná podoba ekonomického prostředí je stále 

ve formě recese a ani výhled do budoucích let nevěstí žádné výrazné zlepšení. Mezi 

hlavní ekonomické ukazatele, které mají vliv na hospodaření společnosti, patří zejména 

úroveň HDP
4
,
 
vývoj inflace

5
 a výše úrokových sazeb. 

 

V roce 2012 upadla česká ekonomika do recese. HDP se snížil o 1,2 %, přičemž 

se pokles v jednotlivých čtvrtletích prohluboval. Poptávková strana byla nejvýrazněji 

tlumena spotřebou domácností, rostoucí mírou úspor, zvýšením sazeb DPH 

a převládajícím pesimismem. V prvním čtvrtletí roku 2013 došlo k dalšímu poklesu 

HDP o 2,2 %. V následujícím kvartálu byl HDP meziročně nižší 

o 1,2 %, zatímco v mezičtvrtletním srovnání naopak o 0,7 % vzrostl. Za částečným 

zotavením úhrnné poptávky byl především pozitivní příspěvek zahraničního obchodu. 

(25) 

 

                                                 
4
 HDP = hrubý domácí produktu, který vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou 

za dané období na určitém území.   

5
 Inflace = nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Míra inflace 

je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. 
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Vývoj míry inflace v tomto roce 2010 byl především ovlivněn úpravami nepřímých daní 

z důvodu stabilizace státního rozpočtu. Poté začala mít míra inflace opět rostoucí 

tendenci. Koncem roku 2012 dosáhla hodnoty 3,3 %. V následujícím roce došlo 

k opětovnému poklesu míry inflace a v září hodnota klesla dokonce na 1 %. (26) 

 

Dalším významným faktorem je úroková míra. Česká národní banka v roce 2012 snížila 

centrální úrokové sazby na minimální úroveň, diskontní sazbu na 0,05 %, 2T repo sazbu 

na 0,05 % a lombardní sazbu na 0,25 %. Tímto krokem se centrální banka snaží zvýšit 

množství peněz v oběhu, snížit tak cenu peněz a zpřístupnit finanční prostředky 

ve větším množství a vyššímu počtu subjektů. To by mělo vést k oživení investičních 

aktivity a spotřeby. Také by mělo dojít ke zvýšení konkurenceschopnosti českého 

exportu v zahraničí. (27) 

 

Jedním z hlavních zdrojů nárůstu provozních nákladů je neustálé zvyšování sazeb 

nepřímých daní, které se za posledních sedm let zvyšovaly. Snížená sazba DPH vzrostla 

z 5 % na současných 15 % a u základní sazby došlo k nárůstu z původních 19 % 

na 21 %. Na činnost podniku má také vliv sazba daně z příjmů právnických osob, která 

v roce 2010 klesla na úroveň 19 %. Její výše je od tohoto roku stále na stejné úrovni.  

 

Dalším faktorem, který může ovlivnit činnost podniku je vývoj kurzu české koruny vůči 

euru. V listopadu 2013 ČNB prostřednictvím devizové intervence oslabila domácí měnu 

vůči euru. Ještě v roce 2012 se průměrná hodnota kurzu pohybovala na úrovni 

25,14 Kč/EUR, ale po intervenci se tato hodnota navýšila na 27,52 Kč/EUR.  

 

Sociální faktory 

Společnost převážně působí v rámci Zlínského kraje, a proto zde musí sledovat 

působení těchto faktorů. Ze sociálních vlivů jsou pro společnost nejdůležitější 

informace o velikosti a vývoj populace, životní úrovni a životním stylu, ukazatele 

zaměstnanosti a dostupnost potenciálních zaměstnanců.  

 

Od ledna 2013 nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti 

nový ukazatel s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 
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dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném 

věku. Ke konci měsíce března dosáhla hodnota tohoto ukazatele ve Zlínském kraji 

8,57 %, byla tedy o 0,6 procentního bodu vyšší než na úrovni ČR. Mezi kraji 

se pohybuje v intervalu od 4,64 % (Hl. město Praha) po 11,38 % (Ústecký kraj). 

V rámci kraje je nejpříznivější situace v okrese Zlín, kde je podíl 7,52 %, naopak 

vysoké podíly jsou v okresech Kroměříž (9,29 %) a Vsetín (10,05 %). Na konci března 

2013 evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem 34 913 uchazečů 

o zaměstnání. Z tohoto počtu asi 45 % tvořily ženy, 13 % připadlo na osoby 

se zdravotním postižením a necelých 6 % představovali absolventi škol. Volných 

pracovních míst bylo v kraji ke konci prvního čtvrtletí 1 755, z toho 128 pro osoby 

se zdravotním postižením. Na jedno místo tak připadalo 20 uchazečů o zaměstnání, tedy 

stejně jako v 1. Čtvrtletí předchozího roku. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa 

byla v profesích obchodní zástupci (115 míst), seřizovači a obsluha obráběcích strojů 

(82 míst), finanční a investiční poradci (47 míst), pracovníci v pojišťovnictví (46 míst) 

a svářeči (45 míst). V následujících měsících se nezaměstnanost v kraji mírně snížila, 

podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna klesl na 8,15 % a ke konci května na 7,74 % 

(28).  

 

Dle výzkumu Město pro byznys 2012
6
, který sestavuje žebříček nejlepších měst 

s největším podnikatelským potenciálem ČR, se v rámci Zlínského kraje Zlín umístil 

na 3. místě a Otrokovice na místě 12. tedy předposledním (29). 

 

Společnost MITAS a. s. náleží dle Klasifikace ekonomických činností CZ NACE 

do sekce C – Zpracovatelský průmysl. V roce 2012 se průměrné hrubé mzdy v České 

republice v sekci C pohybovaly ve výši 24 532 Kč a průměrná hrubá mzda v České 

republice byla na úrovni 25 112 Kč. Průměrná mzda pracovníka společnosti za rok 

činila 26 748 Kč a pohybovala se tedy nad celorepublikovým průměrem v oboru 

zpracovatelský průmysl tak i celkovým republikovým průměrem (30, 23). 

 

 

                                                 
6
 Město pro byznys = hodnotí se zde zhruba 50 kritérií a porovnávají se např. průměrný plat, počet lékařů, 

vzdálenost k dálnici, ceny stavebních pozemků, konkurence na pracovním trhu apod. 
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Technologické faktory 

V současné době jsou charakteristické rychle se rozvíjející technologie v důsledku 

rostoucích požadavků zákazníků na kvalitu produkce. Je tedy důležité, 

aby podnikatelské subjekty sledovaly současné trendy, jak z důvodu toho, 

že technologie snižují náklady a zvyšují produktivitu práce, tak také z důvodu zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

 

Technologie mají v tomto případě značný vliv na vývoj situace firmy. Je zde mnoho 

možností vývoje a výzkumu nových technologií například za účelem snižování negativních 

vlivů výrobních procesů na životní prostředí. Dále trendy na trhu s pneumatikami 

se neustále zlepšují, proto je důležité přizpůsobovat výrobní technologie tak, aby s trendy 

držely krok. MITAS a. s. pravidelně školí své zaměstnance tak, aby se co nejlépe 

uplatňovaly nové moderní technologie a know-how pro rozvoj nové výroby. 

 

Legislativní faktory 

Dalším vlivem působícím na činnost firmy je legislativa státu. Na podnik působí řada 

obecných zákonů, Daňové zákony (Zákon o dani z příjmů, Zákon o dani z přidané 

hodnoty, atd.), Zákon o pojistném na sociální zabezpečení, Zákon o účetnictví, aj. 

Vstupem ČR do EU došlo ke vzniku nových předpisů a norem týkajících se především 

hygieny a bezpečnosti práce, které je nutno dodržovat.  

 

1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích. Tyto zákony mají nahradit stávající občanský a obchodní zákoník. 

Od srpna roku 2013 došlo ke zvýšení minimální úrovně mzdy o 500 Kč, tedy na 8 500 

Kč. Začátkem roku 2013 došlo k další změně a to důchodové reformě. Jedná 

se o zavedení třípilířového důchodového systému.   

 

Ekologické faktory 

Vzrůstající zájem veřejnosti o ekologickou problematiku nutí firmy podnikat kroky, 

které vedou k ochraně přírody jako takové a dále k co nejmenšímu vlivu na životní 

prostředí a životy obyvatel, žijících v blízkosti výrobních míst. Jako příklad můžeme 

uvézt situaci, kdy společnost MITAS a. s. měla otevřít závod v průmyslové zóně 

v Holešově, ale kvůli strachu obyvatel ze znečištění ovzduší a podzemních zdrojů pitné 
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vody z tohoto záměru sešlo a nový závod v této zóně otevřen nebude. Společnost 

se snaží minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí implementací 

environmentálního systému ISO 14001
7
, který je v podniku zaveden od roku 2004. 

Od začátku roku 2002 společnost zajišťuje na svých prodejních místech v České 

republice také bezplatný zpětný odběr a následné využití nebo likvidaci plášťů 

uvedených na tuzemský trh (22). 

 

3.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Jedná se o analýzu vnějšího prostředí, která prostřednictvím pěti faktorů popisuje 

konkurenční prostředí okolo podniku.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

K nejdůležitějším pilířům fungování společnosti patří dodavatelé. Starají se o dodávky 

surovin pro výrobu pneumatik, tak i energií. Mezi tyto suroviny patří například přírodní 

kaučuk, syntetický kaučuk, saze atd. V posledních letech neustále stoupá cena ropy, 

což se projevuje finančně v celé výrobě, protože z ropy se vyrábí syntetický kaučuk 

a zvyšuje se tedy tímto i cena dopravy všech surovin. V posledních letech stoupá vliv 

dodavatelů, neboť se dramaticky snižuje množství přírodního kaučuku a ostatních 

přírodních zdrojů. Proto si v tomto případě mohou dodavatelé klást podmínky, které 

nejsou pro společnost nejvýhodnější. Mezi hlavní dodavatele řadíme např. CS CABOT, 

spol. s r. o. jež poskytuje saze a Rubena a. s. – výrobní závod Náchod, která dodává 

směsi. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé působící v této oblasti se mění pouze zřídka a to převážně z důvodu toho, 

že se jedná o dlouhodobé zákazníky. Noví zákazníci se ovšem také objevují, ale ne tak často 

a tito odběratelé nakupují v menším množství. Pro dlouhodobé zákazníky, kteří mají 

specifický požadavky, je možnost speciálně upravit cenu nebo dodat zboží v kratším 

termínu. Tento krok vede odběratele k loajálnosti, ale společnost se musí tímto krokem 

přizpůsobit snížením své marže. Zákazníci mohou dále vyžadovat rozšíření stávající 

                                                 
7
 ČSN ES ISO 14001 je mezinárodní norma, jež klade důraz na dodržování požadavků týkajících 

se jednotlivých složek životního prostředí.  
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nabídky výrobků nebo zlepšení technologií. V tomto případě hrozí ztráta zákazníka 

z případného odmítnutí jeho požadavků ze strany podniku. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

V současné době je velmi nepravděpodobné očekávat vstup nových konkurentů na evropský 

trh. Výroba pneumatik je specifickou výrobou, jež potřebuje neustálé inovace, a proto také 

je nutné provést vysoké vstupní investice. Trh s pneumatikami je dostatečně pokrytý 

a je velmi těžké se na tento trh vůbec dostat. Vstupní bariéry jsou v tomto případě velmi 

vysoké a výroba pneumatik není zrovna atraktivní oblastí pro nově vznikající podniky. 

Proto je možnost vstupu nových konkurentů na tento trh velmi minimální. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

U produktu jako jsou pneumatiky, je hrozba substitučního výrobku velmi nízká. 

V budoucnosti by samozřejmě byly možným substitutem pásy na kola, ale tato vize zatím 

v současnosti není uskutečnitelná. Pokud by se ovšem nový substitut na trhu objevil, 

společnost by určitě pohotově reagovala na potenciální vývoj tohoto produktu. 

 

Vliv konkurentů v odvětví 

Ekonomická krize, která v minulosti proběhla, se podepsala na vývoji konkurence na trhu 

s pneumatikami. Společnost byla také zasažena dopady této krize a to takovým způsobem, 

že částečně omezila provoz v některých závodech. Tímto krokem ovšem minimalizovala 

ztráty a mohla tak i nadále vyrábět potřebné množství pneumatik. Poptávka se snížila pouze 

dočasně a jen mírně. Podnik se velmi dobře přizpůsobil vývoji cen na evropském trhu 

a udržel si tak dobrou pozici. Největšími konkurenty na evropském trhu jsou asijské 

společnosti, jež drží nízké ceny i nadále a to převážně díky levnější pracovní síle. 

Společnost MITAS a. s. by mohla konkurenci dohnat pomocí většího odbytu popř. 

oslovením více zákazníků. 
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3.2.3 McKinseyho model „7 S“ 

Tento model představuje analýzu vnitřního prostředí, ve které firma hodnotí 7 vzájemně 

souvisejících faktorů, jež může ovlivnit.  

 

Strategie 

Mezi strategické cíle společnosti patří udržení pozice významného dodavatele 

pneumatik pro zemědělský a stavební sektor v Evropě a pokračovat v budování pozice 

na trhu v Americe. Dalším cílem je rozšíření řady moderních radiálních pneumatik pro 

stavební pneumatiky, inovace v oblasti zemědělských pneumatik. Zajistit růst ziskovosti 

trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky a pomocí 

optimálního využívání výrobních kapacit. V neposlední řadě se jedná o usilování 

strategického partnerství se zákazníky včetně spolupráce při vývoji nových výrobků 

a technologií a logistického zázemí a zákaznického servisu (21). 

 

Struktura 

Společnost MITAS a. s. s více než 3 000 zaměstnanci se řadí mezi velké podniky. 

V roce 2012 společnost zaměstnávala 3 390 pracovníků. Forma podniku je akciová 

společnost, jež je tvořena valnou hromadou, představenstvem a dozorčí radou. 

Generálním ředitelem společnosti je JUDr. Jaroslav Čechura. Podrobně popsaná 

organizační struktura společnosti MITAS a. s. je uvedena v příloze 1. 

 

Systém  

Společnost MITAS a. s. používá od roku 2009 manažerský nástroj Balanced Scorecard 

(BSC), který zahrnuje i oblast péče o zaměstnance. Tento systém měření výkonnosti 

podniku byl vynalezen ekonomy Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem v roce 

1992. Základním cílem je vyvážení všech požadavků na uspokojení různých zájmových 

skupin (stakeholders). Pro podnik je tedy důležité uspokojovat nejen své akcionáře, 

ale také ostatní zájmové skupiny, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, distributoři, 

zákazníci a další. BSC umožňuje na všech organizačních úrovních srozumitelně převést 

vizi a strategii do vzájemně provázaného souboru finančních a nefinančních měřítek. 

Není soustředěn pouze na účetní data (výsledky), ale zajímá se o příčiny (23). 
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Hlavním ekonomickým softwarem, který společnost používá ve všech svých pobočkách 

je německý systém SAP/R3. SAP/R3 obsahuje např. finanční účetnictví, controlling, 

evidenci majetku, plánování dlouhodobých projektů, řízení oběhu dokumentů, řízení 

lidských zdrojů, management kvality, podpora prodeje aj. Společnost také využívá 

produktů MS Office. Jako pomocné softwary slouží poštovní server, který zachytává 

a třídí poštu na schválenou a nebezpečnou a dále pak mzdový software Elanor (23). 

 

Styl řízení 

Vrcholový management společnosti je tvořen generálním ředitel, jenž je i zároveň 

předsedou představenstva. Podnik má 2 místopředsedy představenstva a dále pak 

6 členů představenstva. Dozorčí rada je tvořena 3 členy. Ve společnosti se uplatňuje 

demokratický styl řízení, který je ale přizpůsobován konkrétním situacím a okolnostem. 

Názory zaměstnanců jsou v podniku respektovány, avšak konečná rozhodnutí 

jsou ponechávána v rukou nadřízených.  

 

Spolupracovníci 

Jak již bylo výše zmíněno, v roce 2012 společnost zaměstnávala 3 390 pracovníků. 

Od roku 2008, kdy byl počet zaměstnanců v podniku nejmenší – 2 125 pracovníků, lze 

pozorovat výrazné navyšování. Společnost musí pro své zaměstnance zajistit vhodné 

pracovní prostředí, poskytnout jim potřebné ochranné pomůcky a nastavit dobře systém 

odměňování. Mzdový systém společnosti MITAS a. s. se skládá u dělníků ze mzdového 

tarifu a nadtarifu popřípadě i prémie. U TH pracovníků se jedná o fixní složku mzdy 

a variabilní část prémie. Společnost také nabízí řadu benefitů jak peněžní 

tak i nepeněžní formy
8
. Podnik také realizuje z prostředků Evropského sociálního fondu 

(ESF) projekt Vzdělání jako cesta k vyšší uplatnitelnosti zaměstnanců společnosti 

MITAS a. s. na zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců v rámci firmy i celého Zlínského 

kraje. Přesto se společnost potýká s velkou fluktuací zaměstnanců. 

 

 

 

                                                 
8
 Nepeněžní forma odměny je tvořena poukázkami Flexi Pass, příspěvkem na penzijní připojištění, 

závodním stravování, mobilními telefony, odměnami při pracovním výročí, či životním výročí. 
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Schopnosti 

Společnost MITAS a. s. se snaží být ve všech oblastech flexibilním podnikem. Proto 

vyžaduje od svých zaměstnanců neustálé rozvíjení jejich schopností a také využívání 

nejnovějších technologií. Širokou prodejní sítí se společnost snaží vycházet vstříc 

požadavkům zákazníků. Podnik si zakládá na kvalitě a jakosti svých výrobků 

a na neustálém inovování svých produktů. Z tohoto důvodu je ve všech závodech 

zřízeno oddělní kvality, jenž kontroluje kvalitu na vstupu, mezi operacemi a na výstupu. 

 

Sdílené hodnoty 

Pro společnost je důležité, aby vztahy v podniku byly založeny na korektním jednání. 

Společnost díky svému rozsahu vánoční večírky ani jiné podobné akce nepořádá, 

ale nechává iniciativu na svých zaměstnancích. Pro sdílení hodnot podniku zaměstnanci 

je důležité, aby pracovníci podniku byli seznámeni se strategií společnosti a o jejím 

dalším budoucím vývoji. Společnost se tento krok snaží dodržovat na pravidelných 

schůzích jednotlivých útvarů. Hodnoty podniku lze vyjádřit dobrými vztahy 

s dodavateli, zajištěním spokojenosti zákazníků, zajištěním dobrých pracovních 

podmínek pro zaměstnance a poskytováním kvalitních produktů. 

 

3.2.4 SWOT analýza  

Na základě údajů zjištěných z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsou stanoveny 

silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a možné hrozby. V níže uvedené 

tab. 2 jsou zachyceny pouze přehledy silných/slabých stránek a příležitostí/hrozeb 

společnosti. Podrobné vyhodnocení této analýzy je uvedeno v příloze 2, kde jsou tyto 

faktory bodově ohodnoceny stupnicí 1-5 z pohledu důležitosti a zjištěného současného 

stavu. 
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Tab. 2: SWOT analýza společnosti MITAS a. s. (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Tradice výroby od počátku 30. let 

minulého století 

Široký sortiment výrobků 

Vysoká konkurenceschopnost výrobků 

Velký důraz na environmentální politiku 

Majoritní podíly společnosti v mnoha 

zemích 

Vzdělávací programy pro zaměstnance 

Spolupráce s vysokými školami 

Držitel certifikátů ISO 

Informační systém SAP 

Poměrně stálá úroveň domácí spotřeby 

Špatná dopravní dostupnost výrobního 

závodu ve Zlíně 

Rozložení výrobního závodu Zlín 

Zastaralost některých výrobních zařízení 

Nižší produktivita práce 

Nerentabilní výroba některých plášťů 

 

Příležitosti Hrozby 

Sledování trendů nových sofistikovaných 

produktů 

Sledování rozvoje technologií 

Rostoucí poptávka po pneumatikách v 

zahraničí 

Stabilní úroveň poptávky po pneumatikách 

v určitých segmentech trhu 

Možnost realizace restrukturalizačního a 

investičního programu 

Možnost čerpání dotací vlády, 

ministerstev na investiční akce 

Čerpání prostředků z fondů EU na 

vzdělávání zaměstnanců 

Nárůst počtu a kvality konkurentů 

Posilování české koruny 

Klesající kurz dolaru a eura 

Nárůst cen surovin a energií 

Nízká úroveň poptávky 

Poškození značky společnosti v důsledku 

nekvalitní produkce nebo ohrožení 

životního prostředí  

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Zpřísňující se ekologické normy 

 

 

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že ve společnosti převládají silné stránky 

nad slabými a zároveň je podnik vystaven většímu počtu hrozeb, než příležitostí. Jedná 

se tedy o strategii ST, která maximalizuje silné stránky a minimalizuje případné hrozby. 

Silných stránek by společnost měla využít k eliminaci nebezpečí, popř. odstranění 

příslušných hrozeb. Jako další možnost se jeví využít v návaznosti na strategii ST, 

strategii SO, která využívá silné stránky k maximalizaci příležitostí pro zvýšení 

konkurenceschopnosti. Mohlo by se jednat především o rozšiřování portfolia výrobků, 

získávání nových technologií, pronikání na nové trhy. 

 



57 

 

3.3 Zhodnocení finanční situace podniku 

Následující část diplomové práce se bude zabývat hodnocením finanční situace 

společnosti MITAS a. s. Při zpracování této podkapitoly se bude vycházet z ukazatelů 

a metod finanční analýzy uvedených v teoretické části práce. Potřebná data pro 

vypracování analýz budou čerpána z povinných účetních výkazů za roky 2007–2012. 

V přílohách 4-6 jsou uvedeny rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

Pro porovnání bude také analyzována i finanční situace vybraného podniku za stejné 

období. Vybranou společností je podnik Continental Barum s. r. o., který má podobný 

charakter výroby. 

 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Pro zachycení meziročních změn vybraných položek bude v rámci této analýzy 

provedena horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Následně bude 

provedena vertikální analýza rozvaha a výkazu zisku a ztráty, jež zachycuje procentní 

rozbor jednotlivých položek ke zvolenému celku. 

 

Horizontální analýza rozvahy  

Prostřednictvím této analýzy je sledován vývoj jednotlivých složek majetku a zdrojů 

krytí v čase. V tab. 3 a tab. 4 je zachyceno porovnání nejdůležitějších položek rozvahy 

v absolutním i procentuálním vyjádření. Celková horizontální analýza rozvahy 

je uvedena v příloze 7. 

 

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

AKTIVA 

CELKEM -4,37% -289 267 0,97% 61 217 -11,50% -735 056 3,81% 215 347 10,41% 611 188 -0,52% -33 500

Dlouhodobý 

majetek -13,98% -489 847 -4,74% -142 778 -7,16% -205 649 0,10% 2 796 2,48% 66 332 10,63% 290 851

DNM -22,80% -70 605 -27,21% -65 032 -49,16% -85 542 -91,71% -81 120 67,75% 4 967 -37,66% -4 631

DHM -5,67% -159 487 -4,03% -106 751 -5,71% -145 214 -7,73% -185 389 -8,16% -180 607 12,00% 244 102

Oběžná aktiva 9,51% 285 904 6,13% 201 952 -16,36% -571 850 8,88% 259 429 17,32% 551 252 -8,90% -332 361

Zásoby -14,41% -140 549 17,90% 149 486 -18,42% -181 323 -2,26% -18 119 18,41% 144 519 5,78% 53 709

Krátkodobé 

pohledávky 20,47% 395 828 4,12% 96 029 -13,02% -315 823 13,00% 274 189 16,98% 404 823 -13,49% -376 293

KFM 31,38% 30 615 -33,99% -43 563 -88,29% -74 704 33,89% 3 359 14,39% 1 910 -64,40% -9 777

Časové rozlišení
-79,95% -85 324 9,55% 2 043 181,06% 42 443 -71,15% -46 878 -33,65% -6 396 63,52% 8 010

2012/2011
Položka/rok

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
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Z výsledků horizontální analýzy zvoleného podniku je patrný kolísavý trend celkových 

aktiv, kdy v roce 2009 je zaznamenána nejnižší hodnota a pokles o téměř 11,5 %. Tento 

pokles je především zapříčiněn poklesem položek oběžných aktiv, převážně pak 

hodnoty krátkodobého finančního majetku, který poklesl oproti předchozímu období 

o 88,29 %. V letech 2010 a 2011 můžeme zaznamenat rostoucí tendenci celkových 

aktiv, kdy v roce 2010 se jedná o navýšení o 3,81 % a v roce 2011 o 10,41 %. Pokles 

celkových aktiv v roce 2012 (o 0,52 %) byl zapříčiněn snížením krátkodobého 

finančního majetku (o 64,40 %). Jednalo se o snížení peněz na bankovním účtu. 

 

Výrazný nárůst dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 (o 12 %) byl způsoben 

rozjezdem investičních aktivit v novém výrobním závodě MITAS Tires North America, 

Inc. a zahájením stavebních prací na výstavbě nového závodu v Otrokovicích. 

U dlouhodobého nehmotného majetku docházelo v letech 2007–2010 k poklesu 

hodnoty v podobě ocenitelných práv. V roce 2011 dochází ovšem k nárůstu hodnoty 

DNH o 67,75 %, která se v následujícím roce sníží o 37,66 %. Vývoj oběžných aktiv 

kopíruje kolísavý trend hodnot celkových aktiv. Výkyvy této položky jsou zapříčiněny 

převážně změnami krátkodobého finančního majetku a krátkodobých pohledávek. 

Navýšení hodnoty KFM v roce 2010 dosahuje 33,89 %. V následných dvou letech 

zaznamenáváme pokles této hodnoty, kde se jednalo především o snižování stavu peněz 

na bankovním účtu. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly v roce 2012 výrazný pokles 

(o 13,49 %), což bylo převážně výsledkem snížení pohledávek z obchodních vztahů.   

 

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

PASIVA CELKEM -4,37% -289 267 0,97% 61 217 -11,50% -735 056 3,81% 215 347 10,41% 611 188 -0,52% -33 500

Vlastní kapitál -1,07% -29 628 -8,33% -228 448 5,17% 129 968 5,63% 148 782 -8,07% -225 430 27,89% 715 977

VH z minulých let -25,59% -241 276 -13,39% -93 972 17,59% 106 895 23,07% 164 828 -8,23% -72 377 11,20% 90 355

VH běž. účet. 

období -238,26% 217 148 64,43% 81 192 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

Cizí zdroje -6,82% -258 610 8,32% 293 946 -22,09% -845 635 2,15% 64 175 27,33% 832 792 -19,26% -747 399

Dlouhodobé 

závazky -15,52% -28 245 -10,71% -16 467 -16,06% -22 051 -6,32% -7 281 -5,70% -6 156 -24,16% -24 602

Krátkodobé 

závazky -34,15% -529 606 31,40% 320 573 -16,57% -222 375 46,23% 517 467 25,67% 420 128 -11,03% -226 880

Bankovní úvěry a 

výpomoci 13,62% 280 725 -0,07% -1 644 -25,90% -605 905 -25,51% -442 315 31,95% 412 620 -38,30% -652 600

Časové rozlišení -1,92% -1 029 -8,16% -4 281 -40,25% -19 389 8,31% 2 390 12,28% 3 826 -5,94% -2 078

2012/2011
Položka/rok

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
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Vývoj celkových pasiv v horizontální analýze má shodný vývoj jako celková aktiva. 

Kolísavý trend u hodnot vlastního kapitálu je převážně zapříčiněn zápornými hodnotami 

u oceňovacích rozdílů. V roce 2009 dochází ke snížení výsledku hospodaření za účetní 

období o 42 868 000 tis. Kč, tj. o 20,69 %. Tato skutečnost je odrazem hospodářské 

krize, která se na činnosti podniku projevila snížením zakázek od obchodních partnerů. 

V následujícím roce (2010) se obchodní situace podniku nezlepšovala, ekonomika 

se v tomto období dostala do recese. Společnost i přes tento fakt vykazovala kladný 

hospodářský výsledek 83 109 000 tis. Kč. Rok 2011 přináší značné oživení obchodní 

situace společnosti. Výsledek hospodaření za běžné účetní období se v tomto roce 

navýšil o 98 444 000 tis. Kč, tj. o 118,45 %. Tento fakt byl způsoben nárůstem 

poptávky v průběhu prvního pololetí a navýšením prodejních cen. V roce 2012 

zaznamenáváme nárůst výsledku hospodaření o 186,22 %. Hlavním důvodem tohoto 

navýšení je nižší úroveň cen základních gumárenských surovin (kaučuk, saze). 

 

Vývoj cizích zdrojů kopíruje ve sledovaném období trend celkových pasiv společnosti. 

Hodnota dlouhodobých závazků má za sledované období klesající charakter. Na začátku 

sledovaného období (2007) byla tato hodnota 153 803 000 tis. Kč, ale na konci (2012) 

je tato hodnota ve výši 77 246 000 tis. Kč. Velký vliv na toto snížení má pokles závazků 

z obchodních vztahů s dobou splatnosti do 90 dní. Vývoj krátkodobých závazků má 

kolísavý trend, kdy v roce 2010 a 2011 zaznamenáváme nepatrný nárůst této hodnoty. 

V roce 2011 dochází k navýšení položky bankovní úvěry a výpomoci, z důvodu 

navýšení krátkodobého bankovního úvěru. Společnost v roce 2010 splatila dlouhodobý 

bankovní úvěr.  

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V rámci této analýzy budou porovnány meziroční změny vybraných položek výkazu 

zisku a ztráty v procentním i absolutním vyjádřením. Tyto změny jsou znázorněny 

v tab. 5, kompletní horizontální analýza je uvedena v příloze 8. 
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Tab. 5: Horizontální analýza VZZ za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V letech 2007 a 2008 je patrný nárůst tržeb, který ale v roce 2009 přešel do záporné 

povahy. Tržby v tomto roce klesly o téměř 24 %. Tento pokles je způsoben poklesem 

zakázek v důsledku recese. V následujících dvou letech dochází ke zlepšení obchodní 

činnosti podniku. V roce 2012 dochází k mírnému navýšení tržeb. Výkonová spotřeba 

má podobný charakter vývoje jako tržby, ovšem v roce 2012 dochází k mírnému 

poklesu. Položky přidané hodnoty vykazují nárůst ve všech období kromě roku 2010, 

kdy došlo k mírnému poklesu. Vývoj osobních nákladů se odvíjel od finanční situace 

společnosti, tedy v roce 2009 bylo zaznamenáno snížení této hodnoty. Provozní 

výsledek hospodaření se ve všech sledovaných letech pohyboval v kladných číslech. 

 

Finanční výsledek hospodaření se za celé sledované období 2007–2012 pohyboval 

v záporných hodnotách, přičemž jeho meziroční změny měly kolísavý trend.  Záporné 

hodnoty této položky jsou důsledkem vyšších finančních nákladů než výnosů.  

 

Výsledek hospodaření za účetní období analyzované společnosti se odvíjí 

od ekonomické situace na trhu. Kdy v roce 2009 dochází k poklesu výsledku 

hospodaření a v následujícím roce se tento pokles ještě prohloubí. Toto snížení hodnoty 

hospodářského výsledku je v důsledku recese v ekonomice. V roce 2011 dochází 

k navýšení této hodnoty o 98 444 000 tis. Kč, tj. o 118,45 %. V následujícím roce 

se toto navýšení ještě zvětší (o 186,22 %). 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

Výkony -0,23% -16 904 1,32% 95 089 -25,95% -1 893 615 25,85% 1 396 864 32,83% 2 233 035 2,94% 265 248

Tržby za 

výrobky a 

služby 0,09% 6 132 0,83% 59 469 -24,03% -1 737 597 23,21% 1 274 625 31,82% 2 153 197 3,24% 288 908

Výkonová 

spotřeba -3,29% -190 798 1,29% 72 570 -34,67% -1 971 140 39,24% 1 457 773 43,14% 2 231 612 -8,75% -647 695

Přidaná hodnota 11,07% 163 032 1,02% 16 640 3,11% 51 365 -2,60% -44 258 4,34% 72 049 52,71% 912 573

Osobní náklady -0,52% -4 675 2,79% 24 797 -6,80% -62 256 10,52% 89 679 15,48% 145 825 -1,23% -13 332

Daně a poplatky 3,53% 100 16,86% 495 51,09% 1 753 43,79% 2 270 2,96% 221 -11,57% -888

Odpisy DNM a 

DHM 4,42% 18 436 3,70% 16 089 4,70% 21 232 -9,52% -44 990 -27,45% -117 373 -10,58% -32 835

Provozní VH 228,61% 212 297 -2,32% -7 088 32,36% 96 464 -26,60% -104 950 -0,05% -145 246,50% 713 482

Finanční VH 13,67% -23 335 -44,51% 86 386 113,34% -122 059 -10,69% 24 566 -51,46% 105 586 246,26% -245 269

VH za běžnou 

činnost -238,37% 217 252 64,30% 81 088 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

VH za účetní 

jednotku -238,26% 217 148 64,43% 81 192 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

VH před 

zdaněním -242,51% 188 858 71,54% 79 402 -13,44% -25 595 -48,78% -80 384 124,92% 105 441 246,63% 468 213

2012/2011
Položka/rok

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
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Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy sleduje strukturu aktiv a pasiv, která podává informace 

o podílu jednotlivých položek tohoto výkazu vzhledem k celkové sumě. Za tuto sumu 

se u rozvahy považují celková aktiva a pasiva. Procentní podíl nejdůležitějších položek 

rozvahy na straně aktiv zachycuje tab. 6 a na straně pasiv tab. 7. Kompletní vertikální 

analýza rozvahy je uvedena v příloze 9. 

 

Tab. 6: Vertikální analýza aktiv za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve struktuře majetku podniku převažují oběžná aktiva nad stálými. Podíl dlouhodobého 

majetku měl v období 2007–2012 kolísavý charakter. Růst poměru v roce 2012 byl pro 

podnik pozitivní, neboť v tomto období společnost investovala do nového výrobního 

závodu v Americe a zahájila stavební práce nového závodu v Otrokovicích. 

Dlouhodobý majetek je více jak 85 % tvořen dlouhodobým hmotným majetkem. 

Výjimku tvoří rok 2012, kdy společnost navýšila své podíly v ovládaných 

společnostech.  

 

Vývoj oběžných aktiv měl ve sledovaném období podobně jako dlouhodobý majetek 

kolísavou povahu. Největší podíl na oběžných aktivech ve společnosti mají krátkodobé 

pohledávky. Tyto poměry dosahují v průměru 38,85 % k celkovým aktivům. Zejména 

se jedná o pohledávky podniku k odběratelům a k ovládaným společnostem. Podíl zásob 

se pohybuje v průměru 14,29 %, je tedy patrné, že se podnik snaží nezadržovat velké 

množství majetku v zásobách. Krátkodobý finanční majetek podniku je tvořen z větší 

části penězi na bankovních účtech, přičemž podíl v jednotlivých letech převážně klesal. 

V roce 2012 byl poměr KFM na celkových aktivech pouze 0,08 %, tj. 5 404 000 tis. Kč. 

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 47,64% 44,95% 47,15% 45,47% 42,21% 46,94%

DNM 3,78% 2,72% 1,56% 0,12% 0,19% 0,12%

DHM 41,90% 39,82% 42,43% 37,72% 31,38% 35,32%

DFM 1,97% 2,40% 3,16% 7,63% 10,64% 11,49%

Oběžná aktiva 52,03% 54,69% 51,68% 54,21% 57,60% 52,74%

Zásoby 13,19% 15,41% 14,20% 13,37% 14,34% 15,25%

Krátkodobé pohledávky 36,81% 37,96% 37,31% 40,61% 43,02% 37,41%

KFM 2,03% 1,32% 0,18% 0,23% 0,23% 0,08%

Časové rozlišení 0,34% 0,37% 1,16% 0,32% 0,19% 0,32%
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Časové rozlišení aktiv tvoří v průměru 0,5 % celkových aktiv, jehož největší podíl tvoří 

náklady příštích období. 

 

Tab. 7: Vertikální analýza pasiv za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podíl vlastního a cizího kapitálu na celkových pasivech nám poskytuje informace 

o struktuře zdrojů, z nichž byl majetek společnosti pořízen. Ve sledovaném období 

převažovaly cizí zdroje nad vlastními kromě roku 2012, kdy vlastní zdroje (50,91 %) 

mírně převyšovaly cizí kapitál (48,58 %). V průměru je poměr vlastního kapitálu 

k cizímu 45:55, což lze považovat za poměrně vyváženou kapitálovou strukturu. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období má ve sledovaném období kolísavý 

charakter. V letech 2009 a 2010 dochází k poklesu tohoto ukazatele z důvodu vlivu 

zhoršení ekonomické situace na trhu. V následujících letech se však situace zlepšila 

a dochází k oživení obchodní činnosti podniku. Výsledek hospodaření minulých let byl 

ve všech analyzovaných období tvořen nerozděleným ziskem minulých let.  

 

Cizí zdroje jsou z více jak 50 % tvořeny krátkodobými závazky, které mají převážně 

charakter krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Podíl krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů má kolísavý trend, přičemž nejvyššího podílu na celkových 

pasivech dosahuje v roce 2011. Bankovní úvěry a výpomoci, které jsou tvořeny 

z krátkodobých úvěrů, tvoří přibližně 40 % cizích zdrojů. Od roku 2008 dochází ke 

snižování podílu krátkodobých úvěrů, ovšem v roce 2011 došlo k navýšení. Dlouhodobé 

závazky se pohybují v průměru kolem 2 %. Časové rozlišení pasiv je ve sledovaném 

období tvořeno pouze výdaji příštích období.  

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 43,33% 39,34% 46,75% 47,57% 39,60% 50,91%

Základní kapitál 23,07% 22,85% 25,82% 24,87% 22,53% 22,65%

VH z minulých let 11,08% 9,51% 12,63% 14,98% 12,45% 13,91%

VH běž. účet. období 1,99% 3,24% 2,91% 1,42% 2,80% 8,06%

Cizí zdroje 55,84% 59,91% 52,74% 51,90% 59,86% 48,58%

Dlouhodobé závazky 2,43% 2,15% 2,04% 1,84% 1,57% 1,20%

Krátkodobé závazky 16,13% 20,99% 19,79% 27,88% 31,73% 28,38%

Bankovní úvěry a 

výpomoci
36,99% 36,61% 30,65% 22,00% 26,29% 16,30%

Časové rozlišení 0,83% 0,75% 0,51% 0,53% 0,54% 0,51%
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Základní podstata této analýzy výkazu zisku a ztráty je shodná s postupem provedení 

u vertikální analýzy rozvahy. Zásadním rozdílem je zde ovšem vymezení vhodné 

základy. V případě rozvahy se jednalo o celkovou sumu aktiv či pasiv, u výkazu zisku 

a ztráty je tato základna tvořena celkovými tržbami. Ty jsou tvořeny z tržeb za prodej 

zboží, dlouhodobého majetku a materiálu a z položky výkony. Výkony se skládají 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, změnu stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby a aktivace. Vybrané podíly položek výkazu zisku a ztráty k celkové sumě jsou 

uvedeny v tab. 8. Kompletní vertikální analýza je uvedena v příloze 10. 

 

Tab. 8: Vertikální analýza VZZ za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podíl tržeb za prodej zboží na celkových tržbách je oproti podílu tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb zanedbatelný. Tento podíl ovšem má rostoucí charakter 

na rozdíl od tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, které mají ve sledovaném 

období kolísavý trend. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb tvoří přibližně 82 % 

z celkového objemu tržeb.  V roce 2009 podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb vzrostl oproti roku 2008, ale celková hodnota těchto tržeb v roce poklesla. 

Podílový nárůst byl způsoben snížením hodnoty celkových tržeb. Podíl výkonové 

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celkové tržby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tržby za prodej zboží 2,02% 1,74% 4,31% 7,01% 8,20% 8,50%

Náklady vynalož. na prodej zboží 1,56% 1,30% 4,08% 6,63% 7,24% 7,58%

Obchodní marže 0,46% 0,44% 0,23% 0,38% 0,96% 0,92%

Výkony 71,11% 79,20% 87,45% 83,22% 84,94% 84,31%

Tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb 70,79% 78,46% 88,87% 82,80% 83,87% 83,49%

Výkonová spotřeba 55,42% 61,71% 60,11% 63,29% 69,62% 61,26%

Přidaná hodnota 16,15% 17,93% 27,57% 20,30% 16,28% 23,97%

Osobní náklady 8,79% 9,93% 13,80% 11,53% 10,23% 9,74%

Daně a poplatky 0,03% 0,04% 0,08% 0,09% 0,07% 0,06%

Odpisy DNM a DHM 4,30% 4,90% 7,65% 5,23% 2,92% 2,51%

Tržby z prodeje DM a materiálu 26,87% 19,06% 8,24% 9,77% 6,86% 7,19%

Provozní VH 3,01% 3,24% 6,38% 3,54% 2,72% 9,09%

Finanční VH -1,92% -1,17% -3,72% -2,51% -0,94% -3,13%

VH za běžnou činnost 1,25% 2,25% 2,66% 1,02% 1,71% 4,71%

VH za účetní jednotku 1,24% 2,25% 2,66% 1,02% 1,71% 4,71%

VH před zdaněním 1,10% 2,07% 2,67% 1,03% 1,79% 5,97%
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spotřeby na celkových tržbách se ve sledovaném období mění se změnami tržeb 

(za prodej zboží a prodej vlastních výrobků a služeb). Výsledky přidané hodnoty mají 

v jednotlivých letech kolísavý charakter. Za negativum lze považovat klesající trend 

této položky k celkovým tržbám v letech 2010 a 2011. V roce 2012 ale dochází 

k opětovnému nárůstu této hodnoty. Podíl osobních nákladů má rostoucí trend do roku 

2009, poté v následujících třech letech dochází k poklesu této hodnoty. V zmiňovaném 

roce 2009 dosahuje podíl osobních nákladů na celkových tržbách 13,80 %. Provozní 

výsledek hospodaření měl v letech 2007–2009 rostoucí charakter. V roce 2010 a 2011 

dochází k výraznému poklesu této hodnoty, která v roce 2012 má opět rostoucí směr. 

Podobný trend je patrný u všech výsledků hospodaření kromě roku 2011, kdy dochází 

k vzrůstu těchto hodnot. Výjimku tvoří finanční výsledek hospodaření, který ve všech 

sledovaných letech tvoří záporné hodnoty. To je způsobeno vyššími nákladovými úroky 

oproti výnosovým.  

 

3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží podniku k řízení jeho finanční situace, zejména 

pak oblasti likvidity. Mezi rozdílové ukazatele se řadí čistý pracovní kapitál, čisté 

peněžně pohledávkové finanční fondy a čisté pohotové prostředky. Výsledné hodnoty 

jednotlivých ukazatelů za období 2007–2012 jsou zobrazeny v tab. 9. 

 

Tab. 9: Rozdílové ukazatele za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál ve sledovaném období nabývá kladných hodnot, kromě roku 

2011 kdy došlo k navýšení krátkodobých bankovních úvěrů. V analyzovaném podniku 

jsou krátkodobé zdroje nižší než krátkodobý majetek, který je zdrojem pro splácení 

těchto závazků (výjimku tvoří už zmiňovaný rok 2011). Nejvyšší hodnoty dosáhl tento 

ukazatel v roce 2007 (2 265 562 tis. Kč). V následujícím roce došlo k výraznému 

snížení na 138 585 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben nevýšením hodnoty 

krátkodobého bankovního úvěru. Po roce 2011 kdy dochází k záporné hodnotě, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ČPK (v tis. Kč) 2 265 562 138 585 295 015 254 292 -27 204 519 915

ČPPFF (v tis. Kč) 1 430 545 -845 918 -508 165 -530 769 -956 784 -463 374

ČPP (v tis. Kč) -892 893 -1 257 029 -1 109 358 -1 623 466 -2 041 684 -1 824 581

Rok
Rozdílové ukazatele
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se společnost dostává opět do kladných čísel a to na hodnotu 519 915 tis. Kč, která 

je druhou nejvyšší hodnotou ve sledovaném období. Vývoj ČPK lze celkově hodnotit 

pozitivně, kromě roku 2011 dosahoval tento ukazatel kladných hodnot, což je známkou 

určité finanční stability a zachování si určité likvidnosti. Oběžná aktiva v podniku jsou 

zejména tvořena z krátkodobých pohledávek a zásob, kde zásoby jsou brány jako 

nejméně likvidní část oběžného majetku.  

 

Ukazatel čistého peněžně pohledávkového finančního fondu dosahuje ve všech letech 

záporné hodnoty vyjma roku 2007. Společnost tedy trpí značnými problémy v oblasti 

likvidity. V roce 2008 a 2011 došlo k významnému navýšení krátkodobých závazků 

a krátkodobých bankovních úvěrů, které ale není doprovázeno patřičným nárůstem 

krátkodobého finančního majetku. Situace se v roce 2012 zlepšuje, ovšem stále tento 

ukazatel dosahuje záporných hodnot. Východiskem společnosti z této situace je razantní 

snížení krátkodobých závazků, doprovázené patřičným nárůstem pohotových peněžních 

prostředků. 

 

Ukazatel čistých pohotových prostředků je nejpřísnější metodou, neboť určuje 

okamžitou likviditu podniku. Tento ukazatel vykazuje ve všech sledovaných letech 

záporné hodnoty, které jsou zapříčiněny velmi nízkou hodnotou krátkodobého 

finančního majetku a vyšší hodnotou závazků. V roce 2010 zaznamenáváme klesající 

charakter, který se ale v následujících dvou letech značně prohlubuje. V roce 2012 

je hodnota ČPP nižší než v předchozím roce, ovšem snížení není nikterak výrazné. 

Záporné hodnoty vypovídají o neschopnosti podniku hradit své okamžitě splatné 

závazky penězi, která mají k dispozici na bankovních účtech a v hotovosti. 

 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele představuje základní nástroj finanční analýzy podniku. Postup 

výpočtu těchto ukazatelů je založen na tom, že se dávají do poměru různé položky 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popř. cash flow. Tyto ukazatele jsou roztříděny 

do skupin dle jednotlivých oblastí hodnocení finančního zdraví společnosti. V této části 

práce budou analyzovány ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, 

provozní ukazatele a ukazatele na bázi cash flow.  
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Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele slouží k měření schopnosti podniku generovat určitou výši zisku 

prostřednictvím vloženého kapitálu. Pro podnik je důležité, aby hodnoty těchto 

ukazatelů měly rostoucí charakter, což je výsledkem hospodárného nakládání 

společnosti s kapitálem a majetkem. V tab. 10 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých 

ukazatelů rentability. 

 

Tab. 10: Ukazatele rentability za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) mají ve sledovaných kolísavý trend. Nejvyšších 

výsledků bylo dosaženo v roce 2012, kde na jednu investovanou korunu připadalo 10,90 

haléřů zisku. V letech 2009 a 2010 se hodnota snižovala, kdy v roce 2010 dosahovala 

svého minima za sledované období (2,60 %). V roce 2011 došlo ve společnosti 

k oživení a hodnota ukazatele rostla na 3,86 %. Ve všech sledovaných období jsou 

hodnoty podniku nižší než oborové průměry, výjimku tvoří rok 2012, který převyšuje 

obor o 2,92 %. V roce 2007 byl rozdíl mezi hodnotou podniku a oborem největší 

a to 7,95 %. Oproti tomu v roce 2009 byl rozdíl nejmenší 1,37 %. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) má stejně kolísavý charakter 

jako ukazatel rentability aktiv. Ve všech letech sledovaného období nabývá ukazatel 

kladných hodnot. Hodnota rentability vlastního kapitálu by se měla pohybovat 

minimálně na úrovni bezrizikové míry, která je zpravidla vyjádřena výnosy 

desetiletých státních dluhopisů. Bezriziková výnosová míra státních dluhopisů 

se v letech 2007–2011 pohybovala v rozmezí 3–6 %. Hodnoty rentability vlastního 

kapitálu se pohybovali ve sledovaném období většinou nad touto úrovní, pouze v letech 

2007 a 2010 byly pod ní. Společnost tedy v letech, kdy převyšovala tuto hodnotu, 

zhodnotila vlastní kapitál lépe, než kdyby investovala do desetiletých dluhopisů. V roce 

2012 dosahovalo ROE podniku nejvyšší hodnoty 15,83 %. V tomto roce hodnota tohoto 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ROA 3,63% 4,99% 4,40% 2,60% 3,86% 10,90%

ROE 4,59% 8,24% 6,22% 2,98% 7,07% 15,83%

ROS 3,12% 4,31% 4,32% 2,08% 2,55% 6,93%

ROCE 4,38% 10,67% 8,30% 5,25% 9,31% 19,90%

Ukazatele 

rentability

Rok
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ukazatele několikrát převýšila průměrný roční výnos státních dluhopisů, který činil 

2,78 %. V porovnání s oborovým průměrem dosahovala společnost nižších hodnot 

ve všech sledovaných období kromě roku 2012, kdy bylo ROE společnosti vyšší 

o 3,71 %. V roce 2009 se hodnoty společnosti nejvíce blížili oboru, rozdíl činil pouze 

0,23 %. 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) vykazuje ve všech sledovaných letech kladných 

výsledků. Hodnota ukazatele rentability tržeb zaznamenala za sledované období nejnižší 

výsledky ze všech ukazatelů rentability. V roce 2012 se hodnota pohybovala na úrovni 

6,93 %, což lze považovat za relativně dobrý výsledek. Společnost tedy v tomto roce 

vyprodukovala 6,93 haléře zisku na jednu korunu tržeb. V letech 2007–2011 

má hodnota ROS kolísavý charakter. 

 

Ukazatel dlouhodobých zdrojů (ROCE) dosahuje ve sledovaném období nejvyšších 

hodnot ze všech ukazatelů. Vývoj ukazatele ROCE má kolísavá charakter podobně jako 

ukazatel celkového kapitálu. V roce 2012 došlo k výraznému navýšení na úroveň 

19,90 %, ke kterému výrazně přispělo snížení hodnoty krátkodobých závazků. Rozdíl 

mezi roky 2007 a 2012 je téměř 16 %. 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity slouží k získání přehledu o schopnosti podniku dostát svým 

finančním závazkům. Přiměřená výše likvidity je jedním z hlavních měřítek finančního 

zdraví společnosti. Dle úrovně likvidnosti jednotlivých složek dosazených do čitatele 

u jednotlivých výpočtů se rozeznávají tři druhy ukazatele likvidity a to běžná, pohotová 

a okamžitá. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů jsou znázorněny v níže uvedené tab. 11.  

 

Tab. 11: Ukazatele likvidity za období 2007 – 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Běžná likvidita 3,21 1,04 1,11 1,09 0,99 1,18

Pohotová likvidita 2,39 0,75 0,81 0,82 0,75 0,84

Okamžitá likvidita 0,12 0,03 0,004 0,005 0,004 0,002

Rok
Ukazatele likvidity
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Ukazatel běžné likvidity má ve sledovaných letech kolísavý charakter. Doporučených 

hodnot (rozmezí od 1,5 do 2,5) nedosahuje společnost v žádném roce sledovaného 

období. V letech 2008–2012 jsou hodnoty ukazatel nižší než doporučené. 

Tato skutečnost byla projevem výrazného zvýšení krátkodobých bankovních úvěrů 

a krátkodobých závazků. Schopnost společnosti hradit své splatné krátkodobé zdroje 

z oběžných aktiv lze tedy považovat za neuspokojivou kromě roku 2007, kdy byla 

hodnota běžné likvidity 3,21. Ve srovnání s oborovým průměrem se hodnoty podniku 

pohybovaly vždy pod hranicí oboru vyjma roku 2007, kdy byla hodnota běžná likvidita 

vyšší o 1,75. V letech 2008–2012 byl největší rozdíl mezi společností a oborem 

0,61, nejnižší pak 0,4.  

 

Ukazatel pohotové likvidity je obměnou běžné likvidity, kde je z položky oběžných 

aktiv vyloučena nejméně likvidní položka a to zásoby. Tento ukazatel by měl nabývat 

hodnot v intervalu od 1 do 1,5. Toto rozmezí nesplňuje žádná hodnota z uvedených let. 

V roce 2007 se hodnota pohotové likvidity pohybuje nad touto hranicí (2,39). 

V ostatních letech (2008–2012) se hodnoty pohybovali pod tímto intervalem. Na tomto 

poklesu se především podepsalo navýšení krátkodobých závazků a snížení 

krátkodobého finančního majetku, zejména finančního majetku uloženého 

na bankovním účtu. V roce 2007 převyšovala pohotová likvidita podniku oborové 

průměry o 1,39. V roce 2008 byly hodnoty společnosti nižší než obor o 0,2, nejvyšší 

rozdíl byl pak v roce 2011 snížení o 0,4. V letech 2009, 2010 a 2012 byl rozdíl mezi 

podnikem a oborem nižší o 0,33. 

 

Ukazatel okamžité likvidity má ve sledovaném období klesající vývoj. Hodnoty, které 

jsou přijatelné pro udržení likvidity podniku, by se měli pohybovat nad 0,2. Ve všech 

sledovaných letech se hodnoty okamžité likvidity pohybují pod touto hranicí. Nejnižší 

hodnota byla zaznamenána v roce 2012 (0,002), toto snížení je způsobené úbytkem 

peněz na bankovním účtu společnosti, jež bylo zapříčiněno výstavbou nového závodu 

v Otrokovicích. Pouze v roce 2007 se tato hodnota přibližuje požadované úrovni (0,12). 

Od roku 2009 se hodnoty okamžité likvidity výrazně snížily a od tohoto roku dále 

klesaly. Společnost ve všech letech dosahovala nižší úrovně než oborové průměry, 

v roce 2012 je rozdíl mezi oborem a podnikem největší (0,328).  
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Ukazatele aktivity 

Tato skupina ukazatelů měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. Rozbory 

jednotlivých ukazatelů slouží ke zhodnocení hospodaření podniku s aktivy a jeho vlivu 

na rentabilitu a likviditu. V rámci ukazatelů aktivity budou rozebrány ukazatele obratu 

(celkových aktiv, stálých aktiv a zásob) a ukazatele doby obratu (zásob, pohledávek 

a závazků). V níže uvedené tab. 12 jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatelů aktivity 

vybrané společnosti. 

 

Tab. 12: Ukazatele aktivity za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv podniku do roku 2009 klesá a v následujících 

sledovaných letech roste. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel se pohybují 

v intervalu 1,6–3. Ve sledovaných letech se ukazatel obratu celkových aktiv podniku 

pohyboval pod hranicí tohoto rozmezí. Od roku 2010 zaznamenáváme nárůst této 

hodnoty a v roce 2012 (1,57) se hodnota přiblíží k požadovanému intervalu. Výsledkem 

je, že společnost má více aktiv, než je vhodné. Tento stav pak vede ke vzniku 

nadbytečných nákladů a k poklesu zisku. Můžeme tedy říci, že podnik nevyužívá svůj 

majetek dostatečně efektivně. Ve srovnání s oborovým průměrem byla hodnota obratu 

celkových aktiv nad jeho úrovní v roce 2011 a 2012. V roce 2010 se hodnota 

pohybovala jen mírně pod průměrem oboru o 0,05. V letech 2007 a 2008 byl největší 

rozdíl, kdy hodnota společnosti byla nižší o 0,23.  

 

Obrat stálých aktiv ve sledovaných letech kolísá. V letech 2007–2008 měl obrat stálých 

aktiv rostoucí charakter. V roce 2009 byl zaznamenán pokles, který byl ovlivněn 

výrazným snížením objemu tržeb. V následujících dvou letech dochází k nárůstu 

ukazatele, nepatrný pokles je pak v roce 2012. V porovnání s oborovým průměrem 

se hodnoty podniku v letech 2007–2009 pohybují pod jeho hranicí, ovšem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Obrat celkových aktiv 1,17 1,16 1,02 1,25 1,51 1,57

Obrat stálých aktiv 2,45 2,57 2,16 2,75 3,58 3,35

Obrat zásob 8,83 7,51 7,17 9,35 10,53 10,32

Doba obratu zásob (dny) 40,76 47,96 50,21 38,51 34,18 34,89

Doba obratu pohledávek (dny) 76,83 70,46 70,33 76,14 77,17 60,54

Doba obratu závávazků (dny) 43,06 51,38 52,67 58,89 50,89 46,34

Rok
Ukazatele aktivity
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v následujícím období 2010–2012 jsou hodnoty společnosti nad oborem. V roce 2011 

hodnota obratu stálých aktiv podniku převyšuje obor o 0,65. Podnik tedy v posledních 

sledovaných letech využívá svých stávajících kapacit. 

 

Ukazatel obratu zásob má stejný charakter vývoje jako vývoj obratu stálých aktiv. 

Hodnoty obratu zásob podniku byly v letech 2010–2012 vyšší než oborové průměry, 

v roce 2010 nabýval tento rozdíl nejnižší hodnoty 0,04. V období 2007–2009 

se hodnoty pohybují pod oborovým průměrem, kde největší rozdíl je v roce 2009 (1,97).  

Společnost z pohledu zásob nedosahuje výrazně vysokých hodnot. Lze tedy usoudit, 

že podnik neměl za sledované období zbytečně mnoho nelikvidních zásob, které 

by potřebovaly nadbytečné financování. 

 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podniku. Obecně lze situaci považovat za uspokojivou, pokud se obrat zásob zvyšuje 

a doba obratu zásob snižuje. Tato skutečnost nastala v podniku za sledované období. 

Při srovnání s oborovým průměr vykazuje podnik v letech 2010–2012 nižší hodnoty. 

Doba obratu zásob společnosti byla tedy rychlejší než oborový průměr. 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek by měl v čase klesat. V analyzovaných letech hodnota 

doby obratu pohledávek klesá, výjimku tvoří rok 2010 a 2011. V těchto dvou letech 

značně narostly jak pohledávky z obchodních vztahů tak tržby. Platební morálka 

odběratelů v tomto období poklesla. V roce 2012 se doba obratu pohledávek pohybuje 

na hodnotě 61 dnů. Průměrná hodnota tohoto ukazatele se v podniku pohybovala 

na úrovni 71,91 dní. V porovnání s oborovým průměrem byly hodnoty společnosti nižší 

pouze v letech 2009, 2010 a 2012.  

 

Ukazatel doby obratu závazků má v prvních čtyřech letech sledovaného období rostoucí 

charakter. Společnosti se tedy zhoršila její platební morálka. V posledních dvou letech 

dochází k poklesu hodnoty, o 8 dní v roce 2011 a o další 5 dnů v roce 2012. 

V porovnání s oborovým průměr vykazuje společnost nižší hodnoty, tedy je podniku 

poskytnuta menší doba na splacení závazků. Doba obratu závazků za celé sledované 

období je v podniku nižší než doba obratu pohledávek. Společnost tedy musí splácet 
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své závazky dříve, než dochází k inkasu pohledávek od odběratelů. Tato situace není 

pro podnik příznivá, protože přichází o možnost čerpání levného dodavatelského úvěru.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku a dále měří úvěrové zatížení společnosti. Důležité je nalézt optimální strukturu 

zdrojů financování. Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů jsou uvedeny v tab. 13. 

 

Tab. 13: Ukazatele zadluženosti za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti má v daném období kolísavý charakter. Průměrně 

se zadluženost podniku pohybovala kolem hodnoty 54,81 % a ve všech letech 

se pohybovala v doporučených hodnotách (50:50, 60:40). V letech 2009–2010 

zadluženost klesala, což byla pozitivní zpráva pro věřitele a investory. Klesající 

tendenci měl i rok 2012, kdy hodnota klesla oproti předchozímu roku o více jak 11 %. 

Tento pokles byl způsoben výrazným snížením hodnoty krátkodobých bankovních 

úvěrů.  

 

Ukazatel vybavenosti vlastním kapitálem má ve sledovaných letech kolísavý trend. 

Ve všech letech se hodnota vlastního kapitálu pohybovala pod celkovou zadlužeností, 

výjimku tvořil rok 2012. Toto překročení bylo zapříčiněno zvýšením vlastního kapitálu 

v podobě zvýšení kapitálových fondů a výsledku hospodaření běžného účetního období. 

 

Koeficient zadluženosti má v analyzovaném období kolísavý charakter a hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybují nad hranicí 1 kromě roku 2012. Společnost tedy využívá spíše 

cizí zdroje. Význam koeficientu zadluženosti je významný především pro banku 

při rozhodování o přidělení úvěru podniku. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celková zadluženost (%) 55,84 59,91 52,74 51,90 59,86 48,58

Vybavenost vl. kapitálem (%) 43,33 39,34 46,75 47,57 39,60 50,91

Koeficient zadluženosti 1,29 1,52 1,13 1,09 1,51 0,95

Úrokové krytí 1,93 2,48 2,96 2,23 4,15 15,58

Doba splácení dluhu -4,40 1,36 7,71 4,90 4,94 25,84

Rok
Ukazatele zadluženosti
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Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 3 do 6, kdy hodnota 3 a méně 

je považována za kritickou, z důvodu toho, že většina zisku jde na úhradu nákladových 

úroků. Společnost pouze v roce 2012 překročila tuto hranici (15,58). V roce 2011 

dosahovala doporučeného intervalu (4,15). V letech 2007–2010 jsou hodnoty ukazatele 

pod doporučenými hodnotami a finanční situace byla v podniku na nízké úrovni. 

Za pozitivní lze považovat rostoucí hodnota tohoto ukazatele, výjimku tvoří pouze rok 

2010.   

 

Ukazatel doby splácení dluhu společnosti má za sledované období rostoucí charakter. 

Optimální je ovšem pokud tento ukazatel má klesající trend. V roce 2007 bylo dosaženo 

záporné hodnoty, jež byla zapříčiněna zápornou hodnotou peněžního toku z provozní 

činnosti. Rok 2012 zaznamenal největší hodnotu 25,84 let, především díky snížení 

provozního cash flow.  

 

Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku a napomáhají managementu sledovat 

a analyzovat vývoj provozních aktivit společnosti. Výpočty těchto ukazatelů se opírají 

o tzv. tokové veličiny, mezi které řadíme zejména náklady. Vybrané provozní ukazatele 

jsou zachyceny v níže uvedené tab. 14.  

 

Tab. 14: Provozní ukazatele za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel mzdové produktivity by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci. 

U analyzované společnosti má ovšem tato veličina kolísavý charakter. Výkyvy 

ve sledovaném období byly způsobeny růstem mzdových nákladů, které ale nebyly 

doprovázeny přiměřeným nárůstem přidané hodnoty podniku. V roce 2012 se situace 

ve společnosti zlepšila převážně díky navýšení přidané hodnoty. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mzdová produktivita 2,55 2,51 2,73 2,44 2,21 3,42

Produktivita práce z PH (v Kč) 728 240,43 605 004,76 572 842,30 571 213,43 538 210,76 779 940,12

Průměrná roční mzda (v Kč) 285 099,73 241 422,56 209 994,62 233 810,67 243 353,12 227 923,89

Produktivita DHM 1,88 1,67 1,05 1,34 1,73 1,65

Ukazatel stupně odepsanosti 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,66

Nákladovost výnosů 0,99 0,98 0,97 0,99 0,98 0,94

Rok
Provozní ukazatele
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Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty vyjadřuje efektivnost využití pracovní 

síly. V letech 2007–2011 hodnota tohoto ukazatele klesá i přesto, že počet pracovníků 

se navýšil z 2 246 na 3 217. V roce 2012 ale dochází k nárůstu na 779 940,12 Kč při 

navýšení počtu zaměstnanců na 3 390. Produktivita práce by měla růst rychleji než 

průměrné mzdy. Tento předpoklad společnost ve sledovaném období splňovala. Vztah 

mezi produktivitou práce z přidané hodnoty a průměrné mzdy zachycuje graf 1. V roce 

2011 došlo k výraznému snížení produktivity práce z přidané hodnoty oproti průměrné 

mzdě. Naopak rok 2012 zachycuje značný nárůst produktivity práce z přidané hodnoty, 

než jsou hodnoty průměrné mzdy.  

 

 

Graf 1: Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a průměrné mzdy za období 2007–2012    

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku má ve sledovaném období kolísavý 

trend. Od roku 2007 do roku 2009 zaznamenáváme pokles produktivity DHM. 

Následující dva roky se hodnota navýšila a v posledním roce 2012 je patrný mírný 

pokles. Společnost z jedné koruny vložené do DHM získala za dané období 1,05 Kč 

(2009) až 1,88 Kč (2007) ve svých výnosech zpět. Intenzita využití majetku ve všech 

sledovaných letech je na přijatelné úrovni. 
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Ukazatel stupně odepsanosti v letech 2007–2011 roste, což značí, že v podniku dochází 

k postupnému zastarávání majetku. V průměru se hodnota tohoto ukazatele pohybovala 

za sledované období kolem 0,62. V roce 2012 dochází k mírnému poklesu z důvodu 

investic společnosti do nového výrobního závodu v America a zahájení stavebních prací 

nového závodu v Otrokovicích. 

 

Ukazatel nákladovosti výnosů by měl mít v čase klesající tendenci. Z výsledků lze 

usoudit, že nákladovost výnosů ve společnosti má spíše klesající charakter, výjimku 

tvoří pouze rok 2010. V tomto roce se hodnota ukazatele přiblížila hodnotě 1 (0,99), 

což značí, že podnik vynaložil téměř všechny výnosy na pokrytí svých nákladů. V roce 

2012 dochází k poklesu ukazatele na hodnotu 0,94, což je také nejmenší naměřená 

hodnota za sledované období. Společnost by se měla snažit tento klesající trend udržet 

i v následujících letech. 

 

Ukazatele na bázi peněžních toků 

Tyto ukazatele zachycují varovné signály možných platebních potíží společnosti 

a slouží k posouzení vnitřního finančního potenciálu podniku. V níže uvedené tab. 15 

jsou uvedeny vybrané ukazatele na bázi cash flow. 

 

Tab. 15: Ukazatele na bázi CF za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel rentability tržeb z cash flow vykazuje za sledované období kolísavý trend. 

V roce 2007 dosáhl nejnižší hodnoty -10,49 % vlivem záporného peněžního toku 

z provozní činnosti, který byl způsoben převážně výrazným snížením stavu 

krátkodobých bankovních úvěrů. Oproti tomu v roce 2008 zaznamenáváme výrazné 

navýšení na hodnotu 37,19 %, které bylo zapříčiněno navýšením hodnoty provozního 

CF, hlavně růstem krátkodobých bankovních úvěrů. Klesající charakter tohoto ukazatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ROS z CF (%) -10,49 37,19 6,69 8,43 8,00 1,19

Rentabilita celk. kapitálu (%) -12,22 43,00 6,82 10,54 12,08 1,88

Stupeň oddlužení (%) -21,88 71,78 12,92 20,32 20,18 3,86

Úvěrová způsobilost z CF -4,57 1,39 7,74 4,92 4,96 25,89

Ukazatel na bázi                        

cash flow

Rok
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v posledních dvou letech lze považovat za nepříznivý. Příjem podniku z provozní 

činnosti z jedné koruny tržeb činil v roce 2012 jen 1,19 haléřů. 

 

Ukazatel rentability celkového kapitálu z cash má v podniku podobný charakter vývoje 

jako vývoj rentability tržeb, výjimku tvoří pouze rok 2011. V tomto roce došlo 

k nárůstu rentability celkového kapitálu z důvodu zvýšení provozního CF. V roce 2007 

byla hodnota ukazatele záporná (-12,22 %), společnost v této době nebyla schopna 

vyprodukovat dostatečnou výši peněžních prostředků, které by odpovídaly průměrné 

výši úrokové sazby placené bankám z úvěru. K výraznému snížení této hodnoty došlo 

v roce 2012, z důvodu výrazného snížení CF z provozní činnost, především tedy 

navýšením rezerv a snížení krátkodobých úvěrů. 

 

Ukazatel stupně oddlužení by se měl pohybovat v doporučeném rozmezí 20–30 %. 

Těchto hodnot dosáhla společnost pouze v roce 2010 a 2011.  V roce 2008 se výsledky 

pohybovaly nad doporučenými hodnotami. Tento nárůst byl způsoben především 

zvýšení úrovně krátkodobých bankovních úvěrů. V posledním sledovaném roce hodnota 

stupně oddlužení výrazně poklesla a tato skutečnost naznačuje rostoucí finanční 

napjatost v podniku. 

 

Ukazatel úvěrové způsobilosti z cash flow má ve sledovaném období kolísavý charakter. 

Od roku 2011 dochází k nárůstu hodnot ukazatele a v roce 2012 je tato hodnota dokonce 

na úrovni 25,89. Pro podnik to tedy znamená, že musel vynaložit na splátky úvěrů více, 

čímž mu zůstalo méně prostředků na další rozvoj či investice.   

 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkového finančního zdraví podniku se používají skupiny ukazatelů, které 

využívají výše uvedené postupy. V rámci této podkapitoly budou zpracovány bonitní 

a bankrotní modely v podobě Indexu bonity, Altmanova indexu a indexu IN05. 
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Index bonity 

Index bonity je založen na diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Tento 

index se skládá z šesti dílčích částí, jež jsou součástí níže uvedené tab. 16. Čím větší 

je hodnota Bi, tím je finančně ekonomická situace hodnocení podniku lepší. 

 

Tab. 16: Index bonity v období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Pokud budeme hodnotit podniku dle hodnotící škály znázorněné na obr. 1, musíme 

zhodnotit finanční situaci společnosti za období 2007–2011 jako neuspokojivou. V roce 

2012 dochází k mírnému zlepšení na hodnotu 1,57, což značí dobrou finanční situaci 

podniku. Nejnižší hodnota ve sledovaném období byla zaznamenána v roce 2010, 

tj. 0,52, kdy finanční situace společnosti byla celkově na nejnižší úrovni. Od roku 2011 

je patrný nárůst hodnot tohoto indexu, což je pro další vývoj společnosti pozitivní.  

 

Altmanův model 

Altmanův model představuje metodu, která umožňuje souhrnně zhodnotit finanční 

zdraví podniku pomocí jednoho čísla tzv. Z-skóre. Tato hodnota je složena z pěti dílčích 

ukazatelů, které hodnotí rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. V níže 

uvedené tab. 17 jsou zachyceny výsledné hodnoty Z-skóry za sledované období včetně 

dílčích ukazatelů. 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

X1 0,03 0,03 0,00 0,01 0,00 -0,10

X2 1,79 1,67 1,90 1,93 1,67 2,06

X3 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,10

X4 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,07

X5 0,12 0,13 0,15 0,12 0,10 0,11

X6 1,14 1,14 0,96 1,16 1,39 1,44

Bi 0,58 0,76 0,74 0,52 0,70 1,57

Index bonity
Rok
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Tab. 17: Altmanův model za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Za sledované období se společnost ve všech letech nacházela v pásmu tzv. šedé zóny 

(interval 1,2–2,9). Jedná se o zónu nevyhraněných výsledků, kde nelze učinit přesné 

závěry o daném podniku, a proto je důležité sledovat vývoj tohoto modelu v čase. 

V roce 2012 bylo dosaženo největší hodnoty tohoto indexu a to 2,66, kdy byla finanční 

situace společnosti ve sledovaných letech nejlepší. Takto vysoká hodnota byla 

zapříčiněna výrazným navýšení hodnoty provozního výsledku hospodaření. Z vývoje Z-

skóre je patrné, že v roce 2009 došlo k poklesu o 0,41 oproti roku 2007, důvodem 

tohoto poklesu bylo snížení hodnoty celkových aktiv a to převážně výrazné zmenšení 

hodnoty krátkodobého finančního majetku. Od roku 2010 ale dochází k nárůstu této 

hodnoty až o 0,8. Tento nárůst je dobrým signálem pro podnik, neboť ve společnosti 

dochází k zlepšování celkové situace.    

 

Index IN05 

Index IN tak jako předchozí index slouží k posouzení finančního zdraví podniku. Tento 

model je upraven pro podmínky českého podnikatelského prostředí, proto se jeho 

výsledky považují za přesnější oproti Altmanovu modelu. V tab. 18. Jsou zachyceny 

výsledky indexu IN05 včetně dílčích částí.  

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

X1 0,36 0,34 0,32 0,26 0,26 0,24

X2 0,11 0,10 0,13 0,15 0,12 0,14

X3 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,16

X4 0,41 0,38 0,49 0,48 0,38 0,47

X5 1,60 1,43 1,11 1,39 1,62 1,70

Z-skóre 2,27 2,06 1,86 2,05 2,21 2,66

Altmanův 

index

Rok
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Tab. 18: Index IN05 za období 2007–2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z uvedených výsledků se společnost v letech 2007–2011 nachází v hranicích tzv. šedé 

zóny (0,9–1,6), přičemž v roce 2008 dochází k přiblížení dolní hranici (0,91). 

Tato nízká hodnota je znakem určitých finančních problémů. V období 2009–2011 

se hodnota indexu pohybovala mírně nad úrovní dolní hranice. Naopak v roce 2012 

zaznamenáváme výrazné navýšení na hodnotu 2,24, což je pro podnik ukazatel 

uspokojivé finanční situace. Tato hodnota oproti předcházejícímu roku vzrostla o 1,21, 

tj. o 54 %. Nejvýraznější navýšení bylo dosaženo u dílčího ukazatele úrokového krytí, 

kde se v posledním roce hodnota navýšila oproti roku 2011 o více jak 78 %. 

 

3.3.5 Mezipodnikové srovnání 

V této podkapitole budou zvolené výsledky finanční analýzy společnosti MITAS a. s. 

porovnány s hodnotami vybraného gumárenského podniku. V současné době v České 

republice existují pouze dvě společnosti věnující se výrobě pneumatik, a to právě 

analyzovaný podnik MITAS a. s. a společnost Continental Barum, s. r. o.  

 

Continental Barum, s. r. o. 

 

Obchodní firma:   Continental Barum, s. r. o. 

Sídlo:   Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice 

Datum zápisu do OR:   5. února 1993 

Základní kapitál:   2 235 275 000 Kč, splaceno 100 % 

Počet zaměstnanců v roce 2012: 3 647 (31) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

X1 1,79 1,67 1,90 1,93 1,67 2,06

X2 2,56 2,32 4,69 4,23 4,80 22,22

X3 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04 0,16

X4 1,69 1,54 1,13 1,43 1,69 1,73

X5 3,21 1,04 1,11 1,09 0,99 1,18

Index IN05 1,17 0,91 1,05 1,01 1,03 2,24

Rok
Index IN05
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Hlavní činností společnosti Continental Barum, s. r. o. je výroba a prodej pneumatik pro 

osobní automobily, traktory, autobusy, nákladní automobily a pro speciální stroje. 

Podnik je součástí skupiny Continental, jež tvoří více než 100 společností, právně 

autonomních jednotek. Vedoucí společností této skupiny je podnik Continental AG 

Hannover, Německo. Prodej v tuzemsku je zajišťován sítí velkoobchodů, maloobchodní 

prodej je realizován prostřednictvím dceřiné společnosti ContiTrade Services s. r. o. 

K 1. 1. 2013 došlo ke změně názvu společnosti na základě rozhodnutí mateřského 

podniku (31).  

 

Srovnání prostřednictvím Spider analýzy 

Prostřednictvím této analýzy bylo srovnáno 14 ukazatelů, které byly rozděleny do čtyř 

oblastí: oblast rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Společnost MITAS a. s. 

tvoří rozvrhovou základu, tj. 100 %. Ukazatele v absolutních hodnotách jsou 

znázorněny v tab. 19, přičemž procentní podíl výsledných hodnot k rozvrhové základě 

je součástí přílohy 10. Spider analýzy bude zpracována pro poslední dva roky 

sledovaného období, tj. pro rok 2011 a 2012. Výsledné hodnoty daných ukazatelů pro 

ostatní sledované roky jsou uvedeny v příloze 11. 

 

Tab. 19: Absolutní hodnoty ukazatelů Spider analýzy za rok 2011 a 2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

2011 2012 2011 2012

A1 ROA 3,86% 10,90% 8,66% 11,38%

A2 ROE 7,07% 15,83% 12,45% 15,00%

A3 ROS 2,55% 6,93% 5,10% 6,45%

A4 ROCE 9,31% 19,90% 15,20% 19,00%

B1 Běžná likvidita 0,99 1,18 1,76 1,96

B2 Pohotová likvidita 0,75 0,84 1,53 1,69

B3 Okamžitá likvidita 0,004 0,002 0,01 0,03

C1 Celková zadluženost 59,86% 48,58% 44,83% 42,16%

C2 Doba splácení dluhu 4,94 25,84 10,38 10,09

C3 Úrokové krytí 4,15 15,58 41,63 23,70

D1 Obrat celkových aktiv 1,51 1,57 1,70 1,76

D2 Obrat zásob 10,53 10,32 17,12 16,77

D3 Doba obratu pohledávek 77,17 60,54 44,81 22,77

D4 Doba obratu závazků 50,89 46,34 36,51 27,26

SPIDER ANALÝZA 2011-2012

Ukazatel
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Graf 2: Spider analýza porovnávaných podniků za rok 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tab. 19 a grafu 2 je patrné, že v roce 2011 dosahuje porovnávaná 

společnost lepších výsledků než analyzovaný podnik. Ve všech ukazatelích rentability 

dosahuje společnost Continental Barum s. r. o. vyšších výsledných hodnot. V případě 

porovnání hodnot likvidity společnost MITAS a. s. dosáhla horších výsledků u všech 

ukazatelů. V oblasti zadluženosti se analyzovaná společnost dostala k hodnotě 60 %, 

oproti srovnávanému podniku, kde zadluženost dosahovala hodnot 45 %. Tato 

skutečnost značí, že v daném roce 2011 analyzovaná společnost využívá ke svému 

financování více cizích zdrojů, než konkurent. V případě porovnání ukazatele doby 

splácení dluhu je na tom analyzovaná společnost lépe, neboť je schopna rychleji 

vlastními silami splatit své dluhy. Z pohledu úrokového krytí vykazuje společnost 

Continental Barum s. r. o. mnohem lepší výsledky než analyzovaný podnik. U hodnot 

ukazatele obratu aktiv mají oba podniky více aktiv než je vhodné, společnost 

MITAS a. s. dosahuje nižší hodnoty než podnik Continental Barum s. r. o. o 0,19. 

U ukazatele obratu zásob dosahuje analyzovaná společnost nižších hodnot. Z hlediska 

doby obratu pohledávek a závazků vykazují oba podniky nepříznivé výsledky, neboť 

doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu zásob. Větších rozdílů mezi 

jednotlivými dobami obratu dosahuje společnost MITAS a. s.        
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Graf 3: Spider analýza porovnávaných podniků za rok 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

V analyzovaném roce 2012 došlo k výrazným změnám u jednotlivých ukazatelů 

porovnávaných podniků. V případě ukazatelů rentability si společnost MITAS a. s. 

v dosažených výsledcích značně polepšila a dostala se na stejné hodnoty a vyšší, než 

jaké vykazuje srovnávaný podnik. Z hlediska likvidity je patrné, že i přes navýšení 

hodnot u ukazatelů běžné a pohotové likvidity analyzovaná společnost nedosahovala 

úrovně společnosti Continental Barum s. r. o. Naopak u okamžité likvidity se výsledné 

hodnoty ještě snížily, což značí, že podnik MITAS a. s. není schopen hradit své splatné 

závazky. U porovnávaného podniku je tato hodnota ve srovnání s oborem také velmi 

nízká. V případě celkové zadluženosti došlo u obou podniků k mírnému poklesu 

a u doby splácení dluhu vykazuje analyzovaná společnost výrazné zhoršení. Co se týče 

úrokového krytí, podnik Continental Barum s. r. o. zaznamenal výrazný propad, naopak 

společnost MITAS a. s. zde vykazuje nárůst. Z hlediska obratovosti nedošlo k výrazným 

změnám oproti předchozímu roku. U doby obratu dochází u společnosti Continental 

Barum s. r. o. k výrazné změně. Doba obratu pohledávek je v tomto roce menší než 

doba obratu závazků a porovnávaný podnik tak může čerpat levný dodavatelský úvěr. 

U společnosti MITAS a. s. sice dochází k poklesu hodnoty doby obratu pohledávek, 
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ale tento pokles je doprovázen poklesem doby obratu závazků. Společnost tedy i nadále 

platí své závazky dříve, než dochází k úhradě jejich pohledávek.  

 

3.3.6 Shrnutí dosažených výsledků finanční analýzy 

Z výše provedené finanční analýzy za období 2007–2012 bylo zjištěno, že v některých 

oblastech se společnosti MITAS a. s. dařilo a někde bylo poukázáno na určitá úskalí. 

Za celé analyzované období lze říci, že situace podniku byla v čase proměnlivá. 

Hospodářská krize, která se projevila v celém světě, měla dopad na obchodní činnost 

společnosti převážně v roce 2009, přičemž zhoršení situace podniku na trhu se projevilo 

i v roce 2010. V roce 2011 dochází k oživení obchodní situace, především díky nárůstu 

poptávky a navýšením prodejních cen. Rok 2012 je na tom oproti předchozímu roku 

ještě lépe a to z důvodu snížení cen základních gumárenských surovin (kaučuk, saze). 

V tomto období tedy dochází jak k nárůstu výsledu hospodaření, tak i k mírnému 

navýšení tržeb. Ve společnosti převládá oběžný majetek nad dlouhodobým, i když 

v posledním roce se tento poměr téměř vyrovnává. Za pozitivní lze považovat snahu 

podniku o vyváženost kapitálové struktury. Společnost ovšem do roku 2011 využívala 

více cizí zdrojů než vlastních, v posledním roce se tato situace obrátila. Z vývoje čistého 

pracovního kapitálu lze celkově usoudit určitou finanční stabilitu podniku a zachování 

si určité likvidity. Výjimku tvoří pouze rok 2011, kdy dochází k navýšení hodnoty 

krátkodobého bankovního úvěru. Pokud se ovšem podíváme na ukazatel čistého 

peněžního majetku, tak společnost trpí značnými problémy v oblasti likvidity. 

Již zmiňovaný nárůst hodnoty krátkodobého bankovního úvěru a navýšení 

krátkodobých závazků není v podniku doprovázeno patřičným nárůstem krátkodobého 

finančního majetku. Ukazatel čistých pohotových prostředků je ve všech sledovaných 

letech v záporných hodnotách, což značí velké problémy společnosti s likviditou.  

 

U ukazatelů rentability je patrný již zmíněný propad ve finančních výsledcích za rok 

2009 a 2010. Za pozitivní lze považovat, že rentabilita aktiv v roce 2012 převýšila 

hodnotu oborového průměru a rentabilita vlastního kapitálu v témže roce překonala 

úroveň bezrizikové míry. V oblasti běžné a pohotové likvidity se společnost 

ve sledovaných letech pohybovala vždy pod hranicí doporučených hodnot, vyjma roku 

2007. U okamžité likvidity se výsledné hodnoty od roku 2009 pohybují na velmi 
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nízkých hodnotách. V roce 2012 je tato hodnota na úrovní 0,002, což značí, že podnik 

MITAS a. s. není schopný hradit své splatné závazky. Z výsledků obratu celkový aktiv 

je patrné, že společnost má více aktiv, než je vhodné a nevyužívá tedy svůj majetek 

dostatečně efektivně. Negativní je také skutečnost, že společnost přichází o možnost 

čerpání levného dodavatelského úvěru, protože doba obratu závazků je za celé období 

nižší než doba obratu pohledávek. Za pozitivní lze hodnotit, že podnik nemá mnoho 

nelikvidních zásob. Když se ve sledovaném období obrat zásob zvyšuje, doba obratu 

zásob se naopak snižuje, což lze považovat za uspokojivou situaci. Z hlediska 

zadluženosti se společnost pohybovala v průměru za sledované roky na úrovni 55 % 

a splnila tak parametr pro posouzení dlouhodobé finanční rovnováhy, tzv. zlaté pravidlo 

financování. V případě úrokového krytí byl podnik v letech 2007–2010 pod úrovní 3, 

jež je považována za kritickou. Ovšem v následujících dvou letech dochází 

k výraznému zlepšení. Produktivita práce ve společnosti rostla rychleji než průměrné 

mzdy a vývoj mzdové produktivity je v daném období 2007–2012 kolísavý. Tyto 

výkyvy byly způsobeny převážně nárůstem mzdových nákladů, které nebyly 

doprovázeny patřičným nárůstem přidané hodnoty.  

 

Celkové posouzení finančního zdraví podniku lze dle indexu bonity za roky 2007–2011 

hodnotit jako neuspokojivé. Tato situace se v roce 2012 mírně zlepší. Altmanův model 

vyhodnocuje společnost jako podnik s nevyhraněnou finanční situací. Ovšem od roku 

2010 dochází k nárůstu výsledných hodnot. Naproti tomu z výsledků IN05 je patrné, 

že v roce 2008 došlo ve společnosti ke zhoršení finanční situace. Výsledky z roku 2012 

ale přinášení zlepšení.      
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující kapitola diplomové práce se zabývá návrhy na řešení zjištěných problémů, 

se kterými se společnost MITAS a. s. potýká, jak v oblasti finanční tak obchodní. 

Uvedené problémy vyplynuly z výsledků provedených ze strategické analýzy 

a především z finanční analýzy. Navržená doporučení, která budou rozebrána níže, 

by měla zlepšit stávající ekonomickou situaci podniku. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

 řízení pohledávek, 

 zlepšení likvidity podniku, 

 minimalizace platebního rizika v mezinárodním obchodě, 

 řízení kurzového rizika. 

 

4.1 Řízení pohledávek 

Z finanční analýzy společnosti MITAS a. s. provedené za období 2007–2012 je patrné, 

že doba obratu pohledávek je ve sledovaném období delší než doba obratu závazků. 

Podnik dále vykazuje nízkou likviditu, což je způsobeno zhoršením obrátkového cyklu 

hotovosti, především v posledním roce sledovaného období.  

 

Ve společnosti je stanovena splatnost vydaných faktur na 60 dnů. Z provedené analýzy 

doby obratu pohledávek je patrné, že dodržování stanovených lhůt splatnosti 

vystavených faktur pro odběratele mělo ve sledovaném období kolísavý charakter. 

Ve finančním vyjádření měl podnik v pohledávkách po lhůtě splatnosti v roce 2007 

vázáno 117 989 tis. Kč, na konci sledovaného období to bylo 135 598 tis. Kč. V níže 

uvedené tab. 20 je zachycena věková struktura pohledávek v jednotlivých letech 

sledovaného období. 

 

Tab. 20: Věková struktura pohledávek z obchodního styku v tis. Kč za období 2007–2012 

(Upraveno dle: 21) 

 

0-90 dní 91-180 dní 181-360 dní 1-2 roky 2 roky a více

2007 669 615 109 308 0 0 400 8 281

2008 653 930 106 012 164 0 0 6 500

2009 577 591 46 280 1 308 1 086 123 6 500

2010 786 388 56 465 105 613 266 6 575

2011 1 025 292 73 495 110 7 644 38 370

2012 1 007 366 126 682 1 166 5 812 1 687 251

Po splatnosti v tis. KčDo splatnosti 

v tis. Kč
Rok
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Graf 4: Pohledávky po lhůtě splatnosti společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 (Upraveno 

dle: 21) 

Z výše uvedeného grafu 4 je od roku 2009 patrný rostoucí trend krátkodobých 

pohledávek do 90 dní. V letech 2007 a 2008 byly pohledávky po lhůtě splatnosti 

tvořeny především pohledávkami do 90 dní a nad 2 roky. V roce 2009 došlo 

k výraznému snížení pohledávek po splatnosti do 90 dnů oproti předchozímu roku 

o 56 %. Ovšem v dalších letech je patrný růst těchto pohledávek a v roce 2012 

se pohledávky po splatnosti do 90 dní navýší oproti předchozímu roku o 42 %. V tomto 

roce tvořily pohledávky po splatnosti do 90 dní 93 % z celkových pohledávek po lhůtě 

splatnosti. V posledních dvou letech sledovaného období poklesla hodnota pohledávek 

po splatnosti nad 2 roky přibližně o 95 %. 

 

Tab. 21: Vývoj tržeb za sledované období 2007-2012 (Upraveno dle: 21) 

 

Výše uvedená tab. 21 znázorňuje výši tržeb za sledované období a doplňuje graf 4. 

Výrazný pokles krátkodobých pohledávek po splatnosti byl způsoben snížením 

celkových tržeb, jež zapříčinila nízká poptávka po produktech společnosti. Takto nízká 
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poptávka byla především zapříčiněna dopadem hospodářské krize na společnost. 

V dalších letech je patrný nárůst tržeb, který je způsoben oživení poptávky 

po gumárenských produktech.  

 

Pokud srovnáme dobu obratu pohledávek s oborovým průměrem, společnost se v letech 

2009, 2010 a 2012 pohybovala pod hodnotami oboru. Tato skutečnost je pro společnost 

uspokojivá, ovšem při porovnání se společností Continental Barum s. r. o. je tomu právě 

naopak. Hodnota doby obratu pohledávek této společnosti je v roce 2012 výrazně nižší 

(22,77 dne) než hodnota analyzované společnosti MITAS a. s. (60,54 dne). Je tedy 

nezbytné, aby podnik věnoval této oblasti svou pozornost, neboť by mohlo dojít 

k nárůstu závislosti společnosti na odběratelích a následně ke zhoršení likvidity 

podniku. Pokud bude tento problém řešen, dojde ke zlepšení nejen likvidity, ale i celého 

finančního řízení společnosti. Podnik by tedy nemusel využívat kontokorentní úvěr pro 

financování provozních aktivit.      

 

Společnosti by se měla zaměřit především na pohledávky před jejich vznikem. Jednalo 

by se především o tzv. prevenci, jež by se podnik úplně vyhnul budoucím problémům 

s neplatícími odběrateli nebo ušetřil finanční prostředky spojené s vymáháním 

pohledávek. Níže uvedená doporučení, jež mají předcházet vzniku problémových 

pohledávek, pomohou ke zlepšení situace společnosti v oblasti řízení pohledávek.  

 

Prověření bonity odběratelů 

Pro společnost je důležité, aby prověřovala své budoucí, ale i stávající zákazníky před 

případnými problémy spojenými s neplacením. Prověřování bonity obchodních partnerů 

značně snižuje riziko vzniku nedobytných pohledávek. K ověření důvěryhodnosti 

zákazníka lze možno využít řadu způsobů. Bonitu odběratele můžeme zjistit z interních 

dat společnosti získaných z předešlé spolupráce s odběratelem, například pomocí 

modulu systému SAP. Kmenová data zákazníků jsou v systému zpracovávána na třech 

úrovních. První úroveň je tvořena všeobecnými informacemi o odběratelích, druhou 

úroveň tvoří účetní informace (plánování hotovosti a likvidity, proces upomínání a další 

údaje potřebné pro účetnictví odběratel) a poslední úroveň představují data 

o zákazníkovi na úrovni prodejní organizace (pravděpodobnost objednávky, informace 
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pro určení cen, vystavení faktury). Dalším způsobem je využití externích informací jako 

např. referenčních agentur, zpráv od jiných dodavatelů, obchodních partnerů popř. 

obchodních komor, analýzy účetních výkazů a získání informací z veřejně přístupných 

databází podnikatelských subjektů
9
. Jedním ze způsobů je také sledování registru 

dlužníků přes Centrální registr dlužníků České republiky. Pro hodnocení krátkodobé 

úvěrové způsobilosti se používá obchodní rating, jehož výsledkem je informace o tom, 

jak bezpečně uzavřít s prověřovaným podnikem obchod. Touto službou se zabývají 

společnosti jako např. Creditreform, Intercredit, Dun & Bradstreet, Intrum Justitia 

a další (32, str. 77). Mezi další možnosti jak sledovat kredibilitu odběratelů patří využití 

společností a agentur poskytujících za poplatek monitorování obchodních partnerů. 

Jedná se např. o službu Creditcheck od společnosti Credit Check, s r. o., Monitoring 

insolvenčního rejstříku od společnosti CCV s. r. o. či Monitoring obchodních partnerů 

od iDomino a. s.   

 

Před uzavíráním obchodů s novými odběrateli je zapotřebí, aby společnost MITAS a. s. 

vždy prověřovala finanční bonitu a důvěryhodnost těchto zákazníků. Doporučením 

pro společnost pro rychlé prověření českých obchodních partnerů je systém 

Creditcheck
10

. Přes internetové stránky systému Creditcheck je možné rychle a zdarma 

prověřit bonitu klienta zadáním názvu popř. identifikačního čísla hledaného 

podnikatelského subjektu. Výstupem je hodnocení hledané společnosti ve formě 

semaforu – zelený znamená standardní míru rizika, oranžový střední míru rizika 

(upozornění na možné problémy), červený značí vysokou míru rizika, které 

má významný vliv na bonitu daného subjektu. Další z možností jak využít daný systém 

je přes podnikové aplikace, ze kterých je možné přistupovat k datům z databáze 

Creditcheck. Jelikož společnost MITAS a. s. využívá informační systém SAP, který 

je jedním z cca 52 partnerů daného systému, může danou službu využívat přes firemní 

                                                 
9
 Portál Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz poskytuje informace o podnikatelských subjektech 

z obchodního a insolvenčního rejstříku ČR a vede evidenci společností v likvidaci. Dalším zdrojem 

informací je Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES). Dále se jedná o různé databáze, jež 

zveřejňují seznamy dlužníků. Jedná se např. o databáze Solus, BPX.cz nebo Oficiální rejstřík dlužníků 

ČR www.rejstrikdluhu.cz a mnoho dalších jejichž služby jsou většinou zpoplatněny.    

10
 Oproti výše zmíněným systémům pro monitorování obchodních partnerů je Creditcheck nejlepší 

variantou z hlediska nabídky služeb a jednoduchosti používání. 
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systém. Přístup k detailnějším informacím o zákazníkovi lze získat na základě 

měsíčního paušálního poplatku. Podnik má na výběr ze dvou variant tarifů (33): 

 tarif Paušál – 990 Kč/měsíc (neomezené prověřování všech obchodních 

partnerů, emailový monitoring sledování změn 50 vybraných IČ), 

 tarif Start – 2 990 Kč/rok (prověřování 25 podniků za 12 měsíců).
11

 

 

Doporučení pro společnost MITAS a. s. je využití tarifu Paušál, jež by podnik zatížil 

11 880 Kč/rok bez DPH (14 375 Kč/rok s DPH). V níže uvedené tab. 22 jsou zachyceny 

tři varianty dopadu zavedení služby Creditcheck na snížení pohledávek po lhůtě 

splatnosti. Jedná se o tzv. jemnější rozlišení variant uváděné prof. B. Králem na varianty 

optimistické, realistické a pesimistické. Pohledávky po lhůtě splatnosti vycházejí z roku 

2012, kde činily 135 598 tis. Kč, a doba obratu pohledávek byla 60,54 dní. 

 

Tab. 22: Vliv služby Creditcheck na dobu obratu pohledávek  

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Pro optimistickou variantu snížení pohledávek po lhůtě splatnosti bylo uvažováno 

snížení o 45 % tedy o 61 019 tis. Kč. Doba obratu pohledávek by v tomto případě 

poklesla na 57,31 dnů. Za předpokladu realistické varianty dojde ke snížení 

na 59,10 dnů. Při pesimistické variantě bude uvažováno snížení pohledávek 

po splatnosti o 5 % a pokles doby obratu pohledávek pouze na 60,18 dní. 

 

Pro společnost je důležité snížit pohledávky po lhůtě splatnosti do 90 dní, jež tvoří 

největší část z pohledávek po splatnosti. Využitím systému Creditcheck v podnikovém 

                                                 
11

 Uvedené ceny jsou bez DPH 

Varianta

Vliv na dobu 

obratu 

pohledávek

Optimistická 45% 61 019 tis. Kč
pokles o 3,23 

dnů (57,31 dní)

Realistická 20% 27 120 tis. Kč
pokles o 1,44 

dnů (59,10 dní)

Pesimistická 5% 6 780 tis. Kč
pokles o 0,36 

dnů (60,18 dní)

Redukce pohledávek po 

splatnosti při zavední služby 

Creditcheck 
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systému SAP umožní podniku rychlé prověření bonity obchodního partnera. 

V návaznosti na to pak také pomůže společnosti při rozhodování o nastavení platebních 

podmínek pro konkrétního odběratele. Prověřování bonity jednotlivých zákazníků 

by bylo v kompetenci pracovníků ekonomického oddělení. 

 

Společnost MITAS a. s. se také výrazně podílí na zahraničním obchodě, proto 

je důležité, aby podnik prověřoval i bonitu zahraničních obchodních partnerů. 

Pro prověření zahraničních odběratelů je možno využít služeb ratingových agentur. 

Doporučením pro podnik je využití společnosti Creditreform, jež využívá index bonity 

k hodnocení úvěruhodnosti podniků. Hodnoty tohoto indexu se pohybují mezi 100 

až 600 body, přičemž čím vyšší je hodnota indexu bonity, tím vyšší je riziko obchodu 

a úpadku zákazníka. (34) 

 

Zpřísnění smluvních podmínek 

U nových popř. problémových zákazníků by společnost vyžadovala placení záloh, tedy 

platbu od zákazníka před termínem dodání výrobku. Tímto nástrojem by podnik snížil 

riziko nezaplacení faktury nebo odstoupení odběratele od sjednaného obchodu. Jedná 

se o jeden ze způsobů stimulace zákazníků k odebírání výrobků. Doporučená výše 

zálohových plateb by byla stanovena minimálně na úrovni 30 % z celkové částky 

zakázky, popřípadě 50 % u zakázek s větším objem. Výše zálohových plateb by mohla 

být také stanovována pro jednotlivé odběratele individuálně dle jejich důvěryhodnosti, 

zjištěné bonity a také výše a velikosti objednávky. Finanční prostředky získané 

ze zálohových plateb může společnost použít pro nákup surovin nebo pro jiné provozní 

účely. 

 

U tuzemských odběratelů používá společnost pro vymáhání pohledávek splátkový 

kalendář. V případě zahraničních zákazníků podnik využívá služeb společnosti KUPEG 

úvěrová pojišťovna, a. s. pro vymáhání svých neuhrazených pohledávek, popř. 

individuálně nastavený úvěrový limit. 
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4.2 Zlepšení likvidity podniku 

Společnost MITAS a. s. se v posledních letech sledovaného období potýkala 

s nedostatečnou úrovní likvidních prostředků. Hlavním důvodem tohoto stavu byla 

skutečnost, že společnost v roce 2012 zahájila stavební práce na novém závodu 

v Otrokovicích a investovala do nového výrobního závodu v Americe. Dalším 

důvodem, jak už bylo zmíněno výše, je problém s inkasem pohledávek, jehož jedním 

možným řešením je výše uvedený návrh prověřování kredibility zákazníků. Mezi další 

řešení, které by podnik mohl využít je použití jiných nástrojů na vylepšení likvidity 

společnosti.    

 

Využití faktoringu 

Faktoring představuje okamžitý zdroj financí, který vzniká prodejem krátkodobé 

pohledávky z obchodního styku specializované společnosti (banka, faktoringová 

společnost). Ve faktoringu vystupují tři strany a to dodavatel, odběratel (dlužník) 

a faktor (35). Jedná se o úplatné postoupení krátkodobé pohledávky z obchodního styku 

do doby splatnosti kratší než 180 dní, snížených o diskont. Diskont zde představuje 

poplatek inkasovaný faktoringovou společností (faktorem) za poskytnutí služby. 

Faktoring se uskutečňuje na základě faktoringové smlouvy mezi faktorem 

a dodavatelem. Za odkoupení pohledávky faktor zaplatí přibližně 70–90 % hodnoty 

pohledávky, zbytek obdrží zákazník po odečtení diskontu nejpozději ve smluvně 

sjednaném termínu. Poplatek za faktoring závisí na výši nákladů spojených 

s obstaráním potřebných finančních prostředků, provizi za poskytnuté služby (0,5–3 % 

hodnoty pohledávky) a riziková prémie v závislosti na bonitě odběratele (32, str. 92-93). 

Nejobvyklejším a nejoblíbenějším typem faktoringu je tzv. regresní, kde faktoringová 

společnost zálohově financuje pohledávky před splatností a po uplynutí splatnosti vrací 

pohledávku zpět dodavateli, který nese riziko nesplacení. Dalším typem faktoringu 

je bezregresní, kdy faktor přebírá kromě standardních služeb i riziko nezaplacení 

odběratelem (35).  

 

Právně se faktoring zakládá na ustanoveních § 1879 a násl. nového občanského 

zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), týkajících se postoupení pohledávky, které 

jsou zařazeny v části IV. hlavě I. díle 6. občanského zákoníku v oddíle 1. s názvem 
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Změna v osobě věřitele nebo dlužníka. Předmětná zákonná úprava postoupení 

pohledávky připouští změnu v osobě věřitele pohledávky, a to i bez souhlasu dlužníka 

(na základě písemné smlouvy uzavřené mezi věřitelem a jinou osobou). Postoupením 

pohledávky přechází na nabyvatele (postupníka) její příslušenství a všechna práva 

spojená s pohledávkou včetně veškerého zajištění. Postoupit však nelze pohledávky 

zanikající smrtí věřitele, nebo jejichž obsah by se změnou věřitele změnil, popřípadě 

nelze-li pohledávku postihnout výkonem rozhodnutí. Rovněž tak nelze postoupit 

pohledávky, pokud by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem, tedy tam, 

kde dohoda mezi dodavatelem (věřitelem) a odběratelem (dlužníkem) možnost 

postoupení pohledávky vylučuje. Ustanovení § 1885 občanského zákoníku 

pak ve vztahu k postoupení pohledávkám řeší otázky odpovědnosti postupitele 

za kvalitu postoupené pohledávky, resp. ručení postupitele za její dobytnost v případě 

úplatného postoupení pohledávky. Postupitel ručí za dobytnost postoupené pohledávky 

do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu postupníkovi (faktorovi) 

písemně zavázel. Ručení nebude platit, pokud postupník věděl, že pohledávka 

je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel dále nebude odpovídat za dobytnost 

postoupené pohledávky, pokud se pohledávka stane nedobytnou až po postoupení buď 

náhodou, nebo nedopatřením postupníka. Strany si mohou smluvně vyloučit uvedené 

ručení, které by jinak automaticky nastoupilo ze zákona (36). 

 

V níže uvedeném grafu 5 je znázorněn vývoj faktoringových obchodů členů AFS12 ČR 

za období 2007–2012. Po poklesu v roce 2009 došlo v následujících letech 

k meziročnímu růstu faktoringových obchodů. V roce 2012 zaznamenáváme nárůst 

oproti roku 2009 o 24 %, v roce 2013 je tento nárůst ještě patrnější o 31 %. Hlavním 

produktem na českém faktoringovém trhu byl v roce 2012 i 2013 regresní faktoring 

(69 %, resp. 66 %). Tuzemský faktoring tvoří i nadále největší podíl na celkové hodnotě 

faktoringu, v roce 2012 je jeho podíl 70 % a v roce 2013 je podíl 69 % (37). 

                                                 
12

 AFS – Asociace Faktoringových společností České republiky 
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Graf 5: Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR za období 2007–2012 

(Zpracováno dle: 37) 

 

Na českém trhu působí řada společností nabízejících faktoringové služby. V následující 

tab. 23 jsou uvedeny faktoringové společnosti, jež v roce 2012 a 2013 tvořily největší 

objem postoupených pohledávek. V obou zmíněných rocích měla společnost Erste 

Factoring největší objem postoupených pohledávek. 

 

Tab. 23: Celkový objem postoupených pohledávek faktoringových  

společností ČLFA
13

 za roky 2012 a 2013 (Zpracováno dle: 37) 

 

 

 

                                                 
13

 ČLFA – Česká leasingová a finanční asociace 
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Tab. 24: Porovnání faktoringových společností (Zpracováno dle: 38, 39, 40, 41) 

 

Ve výše uvedené tab. 24 je uvedeno srovnání již zmíněných faktoringových společností. 

Pro společnost MITAS a. s. bych doporučila zvážit možnost využití jedné z výše 

uvedených faktoringových společností, jako jednu z možností rychlého získání 

likvidních prostředků. Při porovnání těchto společností se jeví jako nejvýhodnější využít 

služeb společnosti Factoring KB, a. s. a Transfinance, a. s., jejichž poplatek za faktoring 

je maximálně ve výši 1 % z nominální hodnoty pohledávky. Z hlediska požadovaného 

minimálního obratu je nejvýhodnější využít služeb Factoringu KB, jelikož jako jediná 

ze zmíněných společností požaduje výši ročního obratu 10 mil. Kč, u ostatních 

společností je výše obratu 20 mil. Kč.  

 

Jako modelový příklad zavedení faktoringu do společnosti byl zvolen faktoring 

společnosti Erste Factoring, jež působí jako člen skupiny Česká spořitelna, a. s.
14

 

Faktoringová společnost by převzala pohledávky z tuzemska ve výši 1 365 mil. Kč. 

Faktoringový poplatek by se pohyboval ve výši 0,5 % z hodnoty postoupené 

pohledávky, úroky z profinancování by byly na úrovni 2,27 % a poplatek za převzetí 

rizika neplacení by byl stanoven ve výši 0,5 %. V okamžiku vystavení faktury 

je společnosti MITAS a. s. vyplaceno 80 % z celkové hodnoty postoupené pohledávky, 

zbývajících 20 % bude sloužit jako zajištění. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Uvedený příklad je zvolen na základě modelového příkladu společnosti Erste Factoring. 

Faktoringová 

společnost

Faktoringový 

poplatek

Úroky z 

profinancování 

pohledávek

Minimální 

obrat

Výše 

nominální 

zálohy

Profinancování

Erste Factoring 

(Factoring ČS, a. s.)
0,3 - 1,5 %

1M PRIBOR + x % 

p.a
20 mil Kč do 90 % do 48 hod

ČSOB Factoring, a. s. 0,2 - 1,4 %
1M PRIBOR a úroky 

kontokorentního 

financování

20 mil Kč do 90 % do 24 hod

Transfinance, a. s. 0,2 - 1,0 %
Cena bankovníko 

kontokorentu
20 mil Kč 70 - 90 % do 48 hod

Factoring KB, a. s. 0,3 - 1,0 %
Sazba krátkodobých 

bankovních úvěrů
10 mil Kč 70 - 90 % do 24 hod



94 

 

Tab. 25: Zjednodušená rozvaha před zavedením faktoringu (Upraveno dle: 21) 

 

V roce 2012 se pohledávky po lhůtě splatnosti pohybovaly na úrovni 135 598 tis. Kč. 

Společnost by uvolněné finanční prostředky využila na částečnou úhradu krátkodobého 

bankovního úvěru ve výši 630 mil. Kč s úrokovou sazbou 3,45 % p. a. Ostatní peněžní 

prostředky budou vloženy na bankovní účet společnosti.  

 

Tab. 26: Vliv faktoringu na výsledek hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování dle 42) 

 

Tab. 26 zachycuje, že při zavedení faktoringu ve společnosti MITAS a. s. dojde 

k celkové úspoře přibližně 119 mil. Kč. Náklady faktoringu se pohybují na úrovni 

38 mil Kč, ale tato hodnota je vykompenzována výší pohledávek po splatnosti 

a úsporami ze splacení krátkodobého úvěru.  

 

 

Dlouhodobý majetek 3 026 676 Vlastní kapitál 3 283 167

Oběžná aktiva 3 401 300 Cizí zdroje 3 132 514

Zásoby 983 289 Dlouhodobé závazky 77 246

Krátkodobé pohledávky 2 412 607 Krátkodobé závazky 1 829 985

Pohledávky z obchodních vztahů 1 706 204 Bankovní úvěry a výpomoci 1 051 400

Krátkodobý finanční majetek 5 404 Krátkodobé bankovní úvěry 1 051 400

Časové rozlišení 20 620 Časové rozlišení 32 915

AKTIVA CELKEM 6 448 596 PASIVA CELKEM 6 448 596

Rozvaha k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva 

Položka Hodnota v tis. Kč

Průměrná výše pohledávek převzatých faktorem 1 365 000

Zajištění ve výši 20 % 273 000

Uvolněný kapitál vázaný v pohledávkách 1 092 000

Náklady faktoringu

Faktoringový poplatek (0,5 %) 6 825

Úroky z profinancování (2,27 %) 24 788

Poplatek za převzetí rizika neplacení (0,5 %) 6 825

Náklady celkem 38 438

Úspora faktoringu

Částečné splacení krátkodobého úvěru ve výši 630 mil. Kč 

(snížení nákladových úroků - 3,45 %)
21 735

Eliminace nedobytných pohledávek 135 598

Úspora celkem 157 333

Celková úspora  (úspora - náklady) 118 895
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Tab. 27: Zjednodušená rozvaha po zavedení faktoringu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve výše uvedené tab. 27 je znázorněn pozitivní vliv využití faktoringu na bilanci 

podniku. Faktoring měl vliv na snížení oběžných aktiv, především díky snížení 

pohledávek z obchodních vztahů. Tyto pohledávky byly sníženy o 1 365 mil. Kč, ovšem 

také došlo ke vzniku nové pohledávky vůči faktorovi ve výši 20 % zajištění 

postoupených pohledávek (273 mil. Kč). Uvolněný kapitál, jež vznikl využitím 

faktoringu v hodnotě 1 092 mil Kč, by byl využit k částečnému splacení krátkodobého 

bankovního úvěru společnosti, což by mělo vliv na snížení hodnoty položky cizích 

zdrojů. Zbylá část uvolněného kapitálu by se projevila v nárůstu peněžních prostředků 

o 288 117 tis. Kč oproti původní hodnotě. 

 

Uplatnění faktoringu v podniku by mělo také vliv na některé ukazatele finanční analýzy. 

V tab. 28 jsou zachyceny změny vybraných ukazatelů před zavedením faktoringu 

a po změně.  

 

Tab. 28: Změny hodnot vybraných ukazatelů po využití faktoringu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ze znázorněné tabulky je zřejmé, že zavedení faktoringu má na společnosti pozitivní 

vliv. Doba obratu pohledávek by se snížila z původních 61 dní na 12 dní, čímž 

by se hodnota tohoto ukazatele pohybovala na nižší úrovni než doba obratu závazků 

Dlouhodobý majetek 3 026 676 Vlastní kapitál 3 283 167

Oběžná aktiva 2 597 417 Cizí zdroje 2 328 631

Zásoby 983 289 Dlouhodobé závazky 77 246

Krátkodobé pohledávky 1 320 607 Krátkodobé závazky 1 829 985

Pohledávky z obchodních vztahů 341 204 Bankovní úvěry a výpomoci 421 400

Pohledávky vůči faktorovi 273 000 Krátkodobé bankovní úvěry 421 400

Krátkodobý finanční majetek 293 521

Časové rozlišení 20 620 Časové rozlišení 32 915

AKTIVA CELKEM 5 644 713 PASIVA CELKEM 5 644 713

Rozvaha k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva 

Ukazatel
Hodnoty před 

využitím faktoringu

Hodnoty po využití 

faktoringu

Doba obratu pohledávek 60,54 dní 12,11 dní

Okamžitá likvidita 0,002 0,13

Obrat celkových aktiv 1,57 1,80

Celková zadluženost 48,58% 41,25%
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(v roce 2012 byla hodnota na úrovni 46,34 dní). Podnik by tedy měl možnost čerpat tzv. 

levný dodavatelský úvěr. Další změnou by bylo výrazné navýšení okamžité likvidity 

z 0,002 na 0,13, čímž by se společnost aspoň částečně přiblížila minimální doporučené 

hodnoty pro tento ukazatel. Podnik by tedy výrazně navýšil svou schopnost hradit 

své okamžité závazky. Dále by se zrychlil obrat celkových aktiv z hodnoty 1,57 na 1,8 

a zároveň by došlo ke snížení celkové zadluženosti.  

 

Zavedením faktoringu dojde ke zlepšení výsledků některých ukazatelů finanční analýzy, 

což je pro společnost velmi pozitivní. I když se jedná o modelový příklad, je patrné, 

že daný návrh zlepší hospodaření podniku. Pokud by podnik v budoucnosti uvažoval 

o investici např. do výrobního zařízení, zlepšení výsledků ukazatelů finanční analýzy 

posílí jeho vyjednávací pozici pro získání bankovního úvěru.      

 

4.3 Minimalizace platebního rizika v mezinárodním obchodě 

S mezinárodním obchodem jsou spojeny nejen příležitosti pro podnik, ale i rizika, 

s nimiž musí společnost počítat. Nejčastěji se jedná o riziko neuhrazení dodávky. 

Pro tyto případy existuje několik možností, jež toto riziko minimalizují. Jedná 

se především o platebně zajišťovací instrumenty, mezi které patří směnky, šeky, 

bankovní záruky, dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv. Nejčastěji 

používanými nástroji v zahraničním obchodě jsou především poslední dva. 

Dokumentárního inkaso vyjadřuje závazek odběratele na rozdíl od dokumentárního 

akreditivu, který vyjadřuje závazek banky. Dále také ve srovnání s dokumentárním 

akreditivem je pro prodávajícího dokumentární inkaso méně jistým způsobem placení 

(32, str. 86-87).    

 

Pro společnost MITAS a. s. jejíž zahraniční krátkodobé pohledávky tvoří značnou část 

pohledávek po splatnosti, bych doporučila pro nové obchody využití dokumentárního 

akreditivu jako nástroje pro zajištění zahraničního platebního styku. Jedná se o závazek 

vystavující banky na základě žádosti a instrukcí jejího klienta (kupujícího), že poskytne 

třetí osobě nebo na její řad (prodávajícímu) určité plnění (sumu, akceptaci směnky), 

jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky. Splnění akreditivních 

podmínek je v podstatě předložení stanovených dokumentů v určitém termínu. 
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Tyto dokumenty mohou mít různou podobu např. nákladních a přepravních listů 

(konosament), směnek, pojišťovacích dokumentů, potvrzené faktury aj. (32, str. 87-88).  

 

Společnost MITAS a. s. by v případě potvrzeného akreditivu získala záruku dvou bank 

za zaplacení, čímž by získala nejvyšší míru zajištění v případě splnění akreditivních 

podmínek (32, str. 88). Podnik by v tomto případě vystupoval v roli dodavatele 

a jednalo by se tedy o dokumentární akreditiv vývozní (exportní). V níže znázorněné 

tab. 29 je uvedeno srovnání poplatků zvolených bankovních institucí, které tuto službu 

poskytují.  

 

Tab. 29: Sazebník dokumentárního akreditivu zvolených bank (Upraveno dle: 43, 44, 45, 46) 

 

Minimální výše zahraničních pohledávek pro otevření dokumentárního akreditivu 

je stanovena v každé z bank individuálně. 

KB ČSOB Česká spořitelna UniCredit Bank

Avizování (včetně 

avizování navýšené 

hodnoty)

0,2 %, min. 1 000,-
0,2 % z částky 

akreditivu, min. 1 500,-
0,2 % za položku, min. 1 000,- 0,1 %, min. 1 500,-

Potvrzení nebo zvýšení 

částky potvrzeného 

akreditivu

individuálně v 

závislosti na míře 

kreditního rizika, 

min. 1 500,-

0,2 % z částky 

akreditivu, min. 1 500,- 

+ riziková přirážka (p. a. 

dle bonity vystavující 

banky)

0,1 % z částky postoupení, 

min. 1 000,-
Individuálně

Prodloužení potrvzeného 

akreditivu

individuálně v 

závislosti na míře 

kreditního rizika, 

min. 1 500,-

1 500,- + riziková 

přirážka (p. a. dle binity 

vystavující banky)

1 000,- + 0,3 %, min. 1 000,- 

za první započaté čtvrtletí, 

0,1 %, min. 1 000,- za každý 

další započatý měsíc

Individuálně

Změna (zrušení) 

akreditivu 
750,- 1 500,- 1 000,- 2 000,-

Kontrola dokladů včetně 

výplaty akreditivu

0,3 % z vyplacené 

částky, min. 1 000,-

0,3 % z částky 

dokumentů, min. 1 500,-

0,3 % z hodnoty čerpání, min. 

1 000,-
0,3 %, min. 3 000,-

Nesrovnalosti v 

dokumentech
500,- 1 500,- 1 500,- -

Oznámení (příslib) o 

postoupení výtěžku z 

akreditivu

2 000,- 1 500,-
0,1 % z částky postoupení, 

min. 1 000,-
3 000,-

Převod akreditivu
0,15 % z převedené 

částky, min. 2 000,-

0,2 % z částky 

převedeného akreditivu, 

min. 1 500,-

0,2 % z hodnoty převodu, 

min. 1 000,-
0,25 %, min. 3 000,-

Převod výnosu akreditivu 

ve prospěch klienta jiné 

banky 

2 000,- 1 500,- - 1 500,-

Banka
Poplatek
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Pro porovnání výše bankovních poplatků souvisejících s provedením dokumentárního 

akreditivu byly zvoleny uvedené banky. Protože bez dalších údajů souvisejících 

s dokumentárním akreditivem, který by společnost využila v rámci minimalizace 

platebního rizika v mezinárodním obchodě, nelze přesně říci, která z bank nabízí 

nejvýhodnější podmínky. Uvedená tabulka pouze znázorňuje výši jednotlivých poplatků 

souvisejících při využití tohoto nástroje. Použití dokumentárního akreditivu by měl 

podnik zvažovat, neboť využívá dodávky do zahraničí. Ovšem na vedení společnosti 

je, aby rozhodla, kterou společnost si zvolí na základě výše poplatků. Jednou 

z důležitých věcí, které společnost musí při uzavírání zahraničních obchodů provést, 

je prověřit si bonitu svého obchodního partnera. Způsoby jak prověřit bonitu jsou 

uvedeny v podkapitole 4.1 (jedná se např. o zprávy od obchodních komor, referenčních 

agentur, obchodních partnerů, informace z veřejně přístupných registrů, popř. internetu 

aj.). 

 

Pokud bude chtít společnost uplatnit dokumentární akreditiv, je nutné, aby s tím 

souhlasil kupující, neboť ten žádá svoji banku o otevření akreditivu. Dohoda o otevření 

akreditivu mezi těmito subjekty je součástí kupní smlouvy. Obsah kupní smlouvy 

je určen především předmětem kupní smlouvy (charakterem zboží), nutností 

specifikovat jednotlivé údaje ohledně množství, kvalitě zboží apod., způsobem 

zaplacení, dále pak způsobem dopravy od exportéra k importérovi, dělením nákladů 

a povinností mezi smluvními stranami (to vše podle příslušné dodací podmínky 

INCOTERMS 2010
15

) apod. (47, str. 56,59). 

 

4.4 Řízení kurzového rizika 

Při zpracování SWOT analýzy společnosti MITAS a. s. byly identifikovány silné 

a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby. Mezi hrozby, jež mohou negativně 

ovlivnit podnik, patří posilování koruny vůči zahraničním měnám. Mezi opatření, která 

                                                 
15

 Jedná se o soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní 

obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Nemají povahu právní normy a závaznými se stávají 

pouze tehdy, jestliže se na ně strany v kupní smlouvě výslovně odvolají v textu smlouvy. Obsahují 

celkem 11 doložek, které upravují, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, 

kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. (48) 
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podnik může v rámci daného problému učinit, je snaha o řízení kurzového rizika. 

Krátkodobé pohledávky, jež společnost tvoří v zahraničních měnách, dosahují velikosti 

cca 2,3 mld. Kč. Podnik obchoduje převážně v eurech (EUR), amerických dolarech 

(USD), britských librách (GBP) a švýcarském franku (CHF). Největší podíl 

na celkových zahraničních pohledávkách tvoří pohledávky v eurech (cca 63 %) 

a amerických dolarech (cca 31 %). Krátkodobé závazky v cizích měnách tvoří 

cca 1,3 mld. Kč, kde největší podíl na celku tvoří závazky v eurech (cca 93 %) (21). 

 

V níže uvedeném grafu 6 je znázorněn podíl zahraničních tržeb. Největší část 

zahraničních tržeb tvoří tržby ze Západní Evropy (55%). Tržby ze Severní a Jižní 

Ameriky tvoří 15 % z celkových tržeb. Společnost, jak už bylo uvedeno výše, 

obchoduje převážně v eurech a amerických dolarech.  

 

 

Graf 6: Rozdělení tržeb společnosti MITAS a. s. za rok 2012 dle teritorií (Zdroj: 21) 

 

V listopadu 2013 Česká národní banka (ČNB) prostřednictvím devizové intervence 

oslabila domácí měnu. Tento krok byl pro společnost pozitivní, neboť se promítl 

do zvýšení exportních operací. Na následujících grafech 7-8 je znázorněn vývoj eura 

a amerického dolaru vůči české koruně.   
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Graf 7: Měsíční kumulované průměry kurzů za období 2007–2013 (Upraveno dle: 49, 50) 

 

 

Graf 8: Měsíční průměry kurzů od ledna 2013 do dubna 2014 (Upraveno dle: 49, 50) 

I když je pro společnost vývoj kurzu eura a dolaru pozitivní, je nadále důležité, 

aby brala v úvahu řízení kurzového rizika. Podnik může řídit kurzové riziko pomocí 

interních nebo externích metod. Interní nástroje zajištění kurzového rizika soustřeďují 

pozornost na stávající podnikatelské aktivity a operace, které se snaží upravit tak, 

aniž by bylo nutné vstupovat do dalších smluvních vztahů. Externí zajištění (hedging), 

jež využívá dodatečné uzavření smlouvy, by mělo být použito až v případě, 

kdy byly vyčerpány všechny ekonomicky přijatelné možnosti přirozeného zajištění. 
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Mezi interní metody zajištění, které podnik může využít, řadíme např. (32, str. 176-178; 

51): 

 strategická rozhodnutí - společnost může upřednostňovat dodavatele ze zemí, 

v nichž realizuje významnou část svých tržeb, pro vytvoření vhodné měnové 

struktury aktiv a pasiv. V případě společnosti MITAS a. s. by to bylo 

upřednostnění dodavatelů ze Západní Evropy, jelikož z této části získává podnik 

největší objem tržeb (55 % z celkového objemu tržeb).  

 transfer rizika na obchodní partnery – úprava kupní smlouvy je jednou 

z možností řešení kurzového rizika. Exportér může do kupní smlouvy prosadit 

tzv. kurzovou doložku, jež stanovuje, jakým způsobem bude určena cena 

v závislosti na vývoji měnového kurzu. Doložka může být například, 

že při zhodnocení předem stanoveného kurzu české koruny ke dni splatnosti 

faktury o více než 3 %, dochází k navýšení kupní ceny o 3 %. Tedy část 

kurzového rizika bude přesunuta na zahraničního odběratele. Nejlepším řešením 

je uzavření kupní smlouvy v českých korunách, čímž se kurzové riziko přenáší 

zcela na zahraničního odběratele. U analyzovaného podniku by tedy bylo 

výhodné použít kurzovou doložku v zahraničních kupních smlouvách, jako 

nástroje řízení kurzového rizika. Relativně agresivní technikou přenesení rizika 

na obchodní partnery je metoda časování plateb, nebo také více používané 

pojmy leading a lagging. Strategie leading spočívá v tom, že se společnost bude 

snažit uhradit své závazky co nejrychleji. Finanční management společnosti totiž 

očekává výrazné znehodnocení domácí měny. Ovšem strategie lagging spočívá 

naopak v oddalování úhrad závazků, tedy o urychlení inkasa zahraničních 

pohledávek. Zde finanční management podniku očekává zhodnocení domácí 

měny. Rozhodování o využití těchto metod se provádí v krátkém časovém 

horizontu (do dvanácti měsíců). Podnik by mohl používat leading a lagging 

převážně v rámci koncernového financování.   

 započtení pohledávek a závazků – metoda netting se často používá 

ve velikých transnacionálních společnostech. Jedná se o vzájemné zúčtování 

pohledávek a závazků. Rozlišujeme dvoustranný systém zúčtování, jenž 

zahrnuje zúčtování mezi dvěma podnikatelskými subjekty (mateřskou 

a dceřinou společností, nebo dvěma dceřinými společnostmi) a mnohostranný 
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systém zúčtování, který zahrnuje větší počet majetkově propojených jednotek. 

Při multilaterálním nettingu dojde k ocenění všech pohledávek a závazků 

v jedné měně. Tím každé společnosti vznikne pouze čistá pohledávka, nebo čistý 

závazek vůči zúčtovacímu centru v dané zúčtovací měně. Počet i nominální 

hodnota transakcí výrazně klesají, čímž dochází k významnému snížení 

kurzového rizika i dalších transakčních nákladů. Společnost by tedy mohla 

využívat multilaterální netting a používat zúčtovacího centra např. v eurech, 

poněvadž většina obchodů probíhá právě v této měně. Jako další možnost 

pro započtení pohledávek a závazků může podnik využít matching, jež také 

využívá zúčtovacího centra a lze ho využívat i nad rámec nadnárodní společnosti 

vůči třetí straně. Příjmy a výdaje společnosti v zahraničních měnách (eurech 

a dolarech) budou spárovány s ohledem na celkovou částku a s přihlédnutím 

na termín splatnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení finanční situace gumárenské společnosti 

MITAS a. s. Za účelem zhodnocení finančního zdraví podniku v letech 2007–2012 

byly vybrány vhodné metody finanční analýzy, které přispěly k zhodnocení situace 

vybrané společnosti. Stěžejním bodem a hlavním cílem finanční analýzy bylo následné 

formulování návrhů vedoucích ke zmírnění popřípadě odstranění nedostatků zjištěných 

při zpracování jednotlivých analýz.    

 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol. První z nich zachycuje 

teoretická východiska a vymezuje základní pojmy finanční analýzy, jež jsou podkladem 

pro tvorbu následující analytické části práce. Ve druhé kapitole je představena vybraná 

společnost a je zde zhodnoceno její finanční zdraví. Vyhotovení strategické analýzy 

je provedeno na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Použitím 

vybraných ukazatelů metod elementární analýzy je zhodnocena finanční situace 

společnosti včetně mezipodnikového srovnání s vybraným podnikem působícím 

ve stejném oboru. Poslední kapitola představuje návrhy na zlepšení dosavadní situace 

společnosti.  

 

V rámci strategické analýzy byly zjištěné informace z jednotlivých vybraných metod 

shrnuty do SWOT analýzy, která specifikovala silné a slabé stránky podniku a jeho 

případné příležitosti a hrozby. V návaznosti na tuto část práce byla zpracována finanční 

analýza pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, které byly shrnuty 

v použitých soustavách ukazatelů. Výsledky, jež vyplynuly z těchto analýz, byly 

porovnány s doporučenými hodnotami uvedenými v teoretické části této práce 

a s oborovými průměry, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pomocí 

Spider analýzy došlo k porovnání vybraných ukazatelů s konkrétním podnikem 

působícím ve stejném oboru.  

 

Výsledky získané z použitých metod finanční analýzy poukazují na některé nedostatky 

v hospodaření společnosti. Jedná se převážně o oblast aktivity a likvidity. Mezi slabá 

místa lze označit výrazně převyšující dobu obratu pohledávek nad dobou obratu 

závazků, díky čemuž podnik nemá možnost využívat levný dodavatelský úvěr. 
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Ve společnosti také došlo k navýšení pohledávek po lhůtě splatnosti. Další výrazné 

negativum bylo zaznamenáno v oblasti likvidity a to ve všech třech jejich podobách.  

 

Z výsledků provedené finanční analýzy byla navržena doporučení, která by měla zlepšit 

stávající ekonomickou situaci podniku. V oblasti aktiv se jedná o řízení pohledávek 

a to především o opatření týkající se prevence. Pozornost je zaměřena na prověřování 

bonity zákazníků, především nových ale i stávajících. Další možnost řízení pohledávek 

se týká zpřísnění smluvních podmínek v podobě vybíraných záloh od nových popř. 

problémových zákazníků. Mezi další oblast návrhů patří zlepšení likvidity společnosti 

prostřednictvím využití faktoringu. Toto opatření slouží k urychlení inkasa a možného 

odstranění rizika souvisejícího s platební neschopností či platební nevůli odběratelů. 

Zavedení faktoringu pozitivně ovlivní nejen dobu obratu pohledávek, ale výrazně 

přispěje ke zlepšení okamžité likvidity společnosti. Následující návrh se zabývá využití 

dokumentárního akreditivu, jako nástroje minimalizace platebního rizika 

v mezinárodním obchodě. Poslední oblast opatření se týká řízení kurzového rizika. 

Tento návrh vyplynul z provedené strategické analýzy podniku, převážně ze SWOT 

analýzy. Pro společnost jsou navrhovány interní metody řízení kurzového rizika 

a to především transfer rizika na obchodního partnera, popř. započtení pohledávek 

a závazků. 

 

Shrnuté poznatky z finanční analýzy včetně návrhů na zlepšení současné situace mohou 

být pro danou společnost přínosné a mohou usnadnit rozhodování o jejím dalším vývoji 

v budoucnosti.  
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Příloha 1: Organizační struktura společnosti
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 IT = informační technologie 

  HZS = hasičský záchranný systém 

  QMS = Quality management system (systém řízení jakosti) 

  EMS = Environmental management system (systém ochrany životního prostředí) 
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Příloha 2: SWOT analýza společnosti MITAS a. s. 

Silné stánky 

 Společnost MITAS a. s. je tradičním gumárenským podnikem, který 

má dlouholetou tradici výroby od počátku 30. let minulého století.  

 Podnik má široký sortiment výrobků, jedná se zejména o zemědělské 

pneumatiky, mimosilniční pneumatiky (pro stavební stroje, mobilní jeřáby, 

industriální traktory), pneumatiky pro nákladní automobily, motocyklové 

pneumatiky (určené pro motokros, enduro, plochou dráhu, silniční motocykly, 

skútry, motokáry), pneumatiky pro letadla. 

 Výrobky společnosti mají velkou konkurenceschopnost převážně díky vysoké 

jakosti. 

 Podnik díky povaze výroby musí dbát na environmentální politiku, proto 

se snaží poskytovat všem stakeholderům dostatečné informace o zabezpečení 

podniku.  

 Společnost MITAS a. s. je jednou ze šesti dceřiných společností společnosti 

ČGS a. s. Součástí organizační struktury je dceřiná společnost IGTT a. a. Zlín 

která vlastní majoritní podíl ve společnosti a jedenáct dceřiných společností 

v zahraničí zajišťující prodej výrobků (Evropa: Německo, Rakousko, Itálie, 

Francie, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko; Severní a Jižní Amerika: USA, 

Mexiko, Brazílie). 

 Organizace nabízí svým zaměstnancům vzdělávací kurzy, především z důvodu 

zvýšení jejich kvalifikace. 

 Podnik spolupracuje s vysokými i středními školami a umožňuje zde studentům 

vykonávat praxe. 

 Společnost je držitelem několika certifikátů ISO. 

 V organizaci je zaveden informační systém SAP, který obsahuje např. finanční 

účetnictví, controlling, evidenci majetku, plánování dlouhodobých projektů, 

řízení oběhu dokumentů, řízení lidských zdrojů, management kvality, aj. 

 Pro podnik je důležitá poměrně stálá úroveň domácí spotřeby. 

 

 



 

 

Tab. 30: Silné stránky společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Důležitost 
Současný 

stav 

Tradice výroby od počátku 30. let minulého 

století 
4 5 

Široký sortiment výrobků 5 5 

Vysoká konkurenceschopnost výrobků 5 4 

Velký důraz na environmentální politiku 4 3 

Majoritní podíly společnosti v mnoha zemích 3 4 

Vzdělávací programy pro zaměstnance 4 3 

Spolupráce s vysokými školami 3 3 

Držitel certifikátů ISO 4 3 

Informační systém SAP 4 4 

Poměrně stálá úroveň domácí spotřeby 4 3 
Pozn.: Důležitost (5 nejdůležitější – 1 nejméně důležité), současný stav (5 výborné – 1 špatné) 

 

Slabé stránky 

 Pro společnost je nevýhodné, že její hlavní závod je umístěn ve středu Zlína, 

neboť dostupnost tohoto areálu je velmi špatná. A to převážně z důvodu 

špatného napojení na vlakovou síť. 

 Dalším problémem výrobního závodu Zlín je jeho rozložení, zde je problém 

toho, že jednotlivé výrobní pracoviště na sebe nenavazují. 

 V podniku se nacházejí některá zařízení, která už pomalu zastarávají.  

 Ve společnosti je vysoká fluktuace zaměstnanců, pracovníci nejsou spokojeni 

se svými mzdovými ohodnoceními a to přispívá k nižší produktivitě práce. 

 Podnik vyrábí některé pláště pneumatik, které nejsou pro podnik rentabilní. 

 

Tab. 31: Slabé stránky společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Slabé stránky Důležitost 
Současný 

stav 

Špatná dopravní dostupnost výrobního závodu ve 

Zlíně 
5 4 

Rozložení výrobního závodu Zlín 4 4 

Zastaralost některých výrobních zařízení 3 3 

Nižší produktivita práce 3 3 

Nerentabilní výroba některých plášťů 3 3 
Pozn.: Důležitost (5 nejdůležitější – 1 nejméně důležité), současný stav (1 velmi dobré – 5 špatné) 

 



 

 

Příležitosti 

 Společnost má své vlastní vývojové oddělení, je proto tedy schopna uvádět 

na trh nové produkty a obměňovat ty stávající. 

 Nákup nových technologií umožní podniku snížit výrobní náklady, lépe 

uspokojit potřeby zákazníků a zvýšit svou konkurenceschopnost. 

 Získání nových odbytišť bude pro společnost znamenat proniknout do dalších 

oblastí a států. 

 Upevnění pozice na stávajících trzích umožní podniku zvýšit 

svou konkurenceschopnost. 

 Pokud podnik realizuje restrukturalizační plán, dojde tím ke zrychlení procesu 

výroby, lepšího uskladnění zásob apod. 

 Čerpání fondů z EU představuje pro společnost možnost získání prostředků 

pro její další rozvoj. 

 

Tab. 32: Příležitosti společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Pozn.: Důležitost (5 nejdůležitější – 1 nejméně důležité), současný stav (5 velmi dobré – 1 špatné) 

 

Hrozby 

 Vstup dalších konkurentů na trh, především zahraniční konkurence z Číny, 

způsobí přiostření konkurenčního boje a případný odchod zákazníků 

od společnosti. 

Příležitosti Důležitost Současný stav

Sledování trendů nových sofistikovaných produktů 5 4

Sledování rozvoje technologií 5 3

Rostoucí poptávka po pneumatikách v zahraničí 4 3

Stabilní úroveň poptávky po pneumatikách 

v určitých segmentech trhu
4 4

Možnost realizace restrukturalizačního a investičního 

programu
4 2

Možnost čerpání dotací vlády, ministerstev na 

investiční akce
3 2

Čerpání prostředků z fondů EU na vzdělávání 

zaměstnanců
3 3



 

 

 Vývoj ekonomické situace na tuzemském i zahraničním trhu může značně 

ovlivnit hospodaření podniku. 

 Nárůst cen surovin a energií má vliv na zvyšování provozních nákladů, které 

se pak projeví na nárůstu cen hotových výrobků. 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobí neschopnost podniku 

zabezpečit obsluhu pro strojní park, plynulost výroby a neuspokojení potřeb 

zákazníka. 

 Zpřísňující se ekologické normy budou mít vliv na zvyšování nákladů v oblasti 

zabezpečení ekologické výroby. 

 

Tab. 33: Hrozby společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Pozn.: Důležitost (5 nejdůležitější – 1 nejméně důležité), současný stav (1 velmi dobré – 5 špatné) 

 

Tab. 34:Výsledky SWOT analýzy společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Pozn.: Výpočet ukazatelů SWOT analýzy: ∑ (důležitost * současný stav) 

Hrozby Důležitost Současný stav

Nárůst počtu a kvality konkurentů 4 2

Posilování české koruny 4 4

Klesající kurz dolaru a eura 4 3

Nárůst cen surovin a energií 5 3

Nízká úroveň poptávky 4 3

Poškození značky společnosti v důsledku nekvalitní 

produkce nebo ohrožení životního prostřední
3 2

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 5 4

Zpřísňující se ekologické normy 4 3

Ukazatelé SWOT analýzy Výsledky ukazatelů společnosti

Silné stránky 150

Slabé stránky 63

Příležitosti 86

Hrozby 101



 

 

Příloha 3: Rozvaha společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 

ROZVAHA (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Aktiva celkem 6 329 400 6 390 617 5 655 561 5 870 908 6 482 096 6 448 596 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál             

B Dlouhodobý majetek 3 015 124 2 872 346 2 666 697 2 669 493 2 735 825 3 026 676 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 239 025 173 993 88 451 7 331 12 298 7 667 

B.I 1 Zřizovací výdaje             

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti             

B.I 3 Software 605 7 283 7 164 4 946 4 557 4 304 

B.I 4 Ocenitelná práva 227 293 151 652 75 711       

B.I.5 Goodwill             

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 8 243 14 998 5 576 64 7 665 3 172 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 884 60   2 321 76 191 

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek             

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 2 651 725 2 544 974 2 399 760 2 214 371 2 033 764 2 277 866 

B.II 1 Pozemky 354 605 354 667 351 743 360 428 360 428 403 116 

B.II 2 Stavby 865 299 855 114 817 498 836 822 824 427 984 531 

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 1 269 547 1 235 603 1 155 569 956 520 778 935 639 120 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů             

B.II 5 Základní stádo a tažná zviřata             

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4 558 1 225 343 499 428 357 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 153 004 79 884 74 607 60 102 69 546 250 742 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 712 18 481         

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku             

B.III Dlouhodobý finanční majetek 124 374 153 379 178 486 447 791 689 763 741 143 

C Oběžná aktiva 3 292 878 3 494 830 2 922 980 3 182 409 3 733 661 3 401 300 

C.I Zásoby 835 017 984 503 803 180 785 061 929 580 983 289 

C.I 1 Materiál 269 570 366 315 318 379 278 110 321 097 305 292 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 114 825 87 657 77 035 118 388 122 331 113 136 

C.I 3 Výrobky 400 107 478 777 390 422 368 731 461 423 545 501 

C.I 4 Zvířata             

C.I 5 Zboží 50 515 51 754 17 344 19 832 24 729 19 360 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby             

C.II Dlouhodobé pohledávky             

C.III Krátkodobé pohledávky 2 329 682 2 425 711 2 109 888 2 384 077 2 788 900 2 412 607 

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 1 573 883 1 446 370 1 124 974 1 552 424 2 099 017 1 706 204 

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 402 411 689 909 931 749 715 583 310 333 476 217 

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem             

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení             

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění             

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 62 500 117 929 47 559 76 960 110 056 76 700 

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 6 366 5 465 843 391 12 099 4 099 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 59 746 158 587 2 138 42 020 249 064 146 280 

C.III.9 Jiné pohledávky 144 776 7 451 2 625 -3 301 8 331 3 107 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 128 179 84 616 9 912 13 271 15 181 5 404 

C.IV 1 Peníze 7 221 741 828 739 520 815 

C.IV 2 Účty v bankách 120 958 83 875 9 084 12 532 14 661 4 589 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly             

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek             

D.I Časové rozlišení 21 398 23 441 65 884 19 006 12 610 20 620 

D.I 1 Náklady příštích období 18 585 18 472 19 254 13 561 12 568 19 807 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období             

D.I 3 Příjmy příštích období 2 813 4 969 46 630 5 445 24 813 

Zpracováno dle: 21 

 

 



 

 

ROZVAHA (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Pasiva celkem 6 329 400 6 390 617 5 655 561 5 870 908 6 482 096 6 448 596 

A Vlastní kapitál 2 742 318 2 513 870 2 643 838 2 792 620 2 567 190 3 283 167 

A.I Základní kapitál 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 

A.I 1 Základní kapitál 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 1 460 384 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly             

A.I.3 Změny základního kapitálu             

A.II Kapitálové fondy 162 270 -53 398 12 543 77 719 -173 778 113 758 

A.II 1 Emisní ažio             

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 42 180 42 241 42 767 42 766 42 766 49 456 

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 120 090 -95 639 -30 224 34 953 -216 544 64 302 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 292 077 292 077 292 077 292 077 292 077 292 077 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 292 077 292 077 292 077 292 077 292 077 292 077 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy             

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 701 580 607 608 714 503 879 331 806 954 897 309 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 701 580 607 608 714 503 879 331 806 954 897 309 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let             

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 126 007 207 199 164 331 83 109 181 553 519 639 

B Cizí zdroje 3 534 635 3 828 581 2 982 946 3 047 121 3 879 913 3 132 514 

B.I Rezervy 18 516 10 000 14 696 11 000 17 200 173 883 

B.II Dlouhodobé závazky 153 803 137 336 115 285 108 004 101 848 77 246 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů             

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám             

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem             

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení             

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy             

B.II.6 Vydané dluhopisy             

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě             

B.II.8 Dohadné účty pasivní             

B.II.9 Jiné závazky             

B.II.10 Odložený daňový závazek 153 803 137 336 115 285 108 004 101 848 77 246 

B.III Krátkodobé závazky 1 021 072 1 341 645 1 119 270 1 636 737 2 056 865 1 829 985 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 881 982 1 054 613 842 516 1 200 623 1 384 204 1 306 148 

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 39 311 50 116   232 524 205 563 105 012 

B.III 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem             

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení             

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 40 747 39 709 39 451 46 018 47 113 47 544 

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 20 112 21 223 21 088 25 967 26 576 26 634 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 22 485 25 736 19 445 16 812 18 087 18 640 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 452 2 938 15 866 27 943 30 461 3 654 

B.III.9 Vydané dluhopisy             

B.III.10 Dohadné účty pasivní 12 318 20 993 82 502 34 782 60 740 274 729 

B.III.11 Jiné závazky 1 665 126 317 98 402 52 068 284 121 47 624 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 2 341 244 2 339 600 1 733 695 1 291 380 1 704 000 1 051 400 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 335 000 325 000 225 000       

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 6 244 2 014 600 1 508 695 1 291 380 1 704 000 1 051 400 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci             

C.I Časové rozlišení 52 447 48 166 28 777 31 167 34 993 32 915 

C.I 1 Výdaje příštích období 52 447 48 166 28 777 31 167 34 993 32 891 

C.I 2 Výnosy příštích období         0 24 

Zpracováno dle: 21 



 

 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I Tržby za prodej zboží 204 290 160 048 266 424 573 056 872 105 937 462 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 157 917 119 554 252 090 542 071 770 494 836 221 

+ Obchodní marže 46 373 40 494 14 334 30 985 101 611 101 241 

II Výkony 7 202 550 7 297 639 5 404 024 6 800 888 9 033 923 9 299 171 

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 7 170 189 7 229 658 5 492 061 6 766 686 8 919 883 9 208 791 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 16 699 51 831 -98 283 19 761 97 171 76 282 

II. 3 Aktivace 15 662 16 150 10 246 14 441 16 869 14 098 

B Výkonová spotřeba 5 613 295 5 685 865 3 714 725 5 172 498 7 404 110 6 756 415 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 4 564 263 4 652 827 2 808 100 4 191 534 6 230 042 5 586 847 

B. 2 Služby 1 049 032 1 033 038 906 625 980 964 1 174 068 1 169 568 

+ Přidaná hodnota 1 635 628 1 652 268 1 703 633 1 659 375 1 731 424 2 643 997 

C Osobní náklady 890 064 914 861 852 605 942 284 1 088 109 1 074 777 

C. 1 Mzdové náklady 640 334 659 325 624 524 679 220 782 867 772 662 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva             

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 222 731 230 832 200 632 229 086 265 197 262 294 

C. 4 Sociální náklady 26 999 24 704 27 449 33 978 40 045 39 821 

D Daně a poplatky 2 936 3 431 5 184 7 454 7 675 6 787 

E Odpisy investičního majetku 435 252 451 341 472 573 427 583 310 210 277 375 

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 721 810 1 756 186 509 234 798 351 729 091 792 818 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 040 24 405 46 887 15 607 4 574 32 070 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 2 716 770 1 731 781 462 347 782 744 724 517 760 748 

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 2 727 638 1 734 195 494 139 790 806 722 860 806 959 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 2 525 3 994 46 204 11 295 3 715 47 662 

F.2 Prodaný materiál 2 725 113 1 730 201 447 935 779 511 719 145 759 297 

G Změna stavu rezerv a opravných položek -1 502 342 -6 319 -1 203 2 773 36 654 

IV. Ostatní provozní výnosy 74 117 8 646 47 664 37 239 43 913 44 755 

H Ostatní provozní náklady 72 006 14 857 47 812 38 454 83 359 276 094 

V. Převod provozních výnosů             

I. Převod provozních nákladů             

* Provozní výsledek hospodaření 305 161 298 073 394 537 289 587 289 442 1 002 924 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 1 110           

J. Prodané cenné papíry a vklady 317           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           2 211 

VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině           2 211 

VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů             

VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic             

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku             

K. Náklady finančního majetku             

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         11 004 4 290 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů         12 738 30 193 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti             

X. Výnosové úroky 23 155 29 028 30 071 19 068 10 679 10 768 

N. Nákladové úroky 119 058 128 380 84 097 68 428 60 269 45 126 

XI. Ostatní finanční výnosy 449 545 574 532 141 083 147 773 273 350 75 469 

O Ostatní finanční náklady 548 510 582 869 316 805 303 595 321 622 362 284 

XII. Převod finančních výnosů             

P. Převod finančních nákladů             

* Finanční výsledek hospodaření -194 075 -107 689 -229 748 -205 182 -99 596 -344 865 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -15 025 -16 815 458 1 296 8 293 138 420 

Q1. splatná 13 220 -348 22 509 8 577 14 449 163 191 

Q2. odložená -28 245 -16 467 -22 051 -7 281 -6 156 -24 771 

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 126 111 207 199 164 331 83 109 181 553 519 639 

XIII. Mimořádné výnosy 2 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 106 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost             

S1. splatná             

S2. odložená             

* Mimořádný výsledek hospodaření -104 0 0 0 0 0 

T Převod podílu na HV společníkům             

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 126 007 207 199 164 331 83 109 181 553 519 639 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 110 982 190 384 164 789 84 405 189 846 658 059 

Zpracováno dle: 21 



 

 

Příloha 5: Přehled o peněžních tocích společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 
97 564 128 179 84 616 9 912 13 271 15 181 

Z Hospodářský výsledek za účetní období 126 007 207 199 164 331 83 109 181 553 519 639 

1  Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 435 252 451 341 472 573 427 583 310 210 277 375 

2  Změna stavu rezerv -18 516 8 516 -4 696 3 696 -6 200 -156 683 

3 Změna časového rozlišení a dohadných účtů pasiv -1 029 -4 281 -19 389 2 390 3 826 -2 078 

4 Změna časového rozlišení a dohadných účtů aktiv 85 324 -2 043 -42 443 46 878 6 396 -8 010 

5 Změna stavu zásob 140 549 -149 486 181 323 18 119 -144 519 -53 709 

6 Změna stavu krátkodobých pohledávek -395 828 -96 029 315 823 -274 189 -404 823 376 293 

7 Změna stavu krátk. závazků  -529 606 320 573 -222 375 517 467 420 128 -226 880 

8  Změna krátkodobých úvěrů a finančích výpomocí -618 026 2 008 356 -505 905 -217 315 412 620 -652 600 

9 Zůstatková cena  prodaného dlouhodobého majetku 2 525 3 994 46 204 11 295 3 715 47 662 

A Čistý peněžní tok z provozní činnosti -773 348 2 748 140 385 446 619 033 782 906 121 009 

10 Změna pohledávek za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 

11 Investice netto 489 847 142 778 205 649 -2 796 -66 332 -290 851 

12 Odpisy -435 252 -451 341 -472 573 -427 583 -310 210 -277 375 

13 Zůstatková cena  prodaného dlouhodobého majetku -2 525 -3 994 -46 204 -11 295 -3 715 -47 662 

B Čistý peněžní tok z investiční činnosti 52 070 -312 557 -313 128 -441 674 -380 257 -615 888 

14 Změna základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

15 Změna kapitálových fondů -5 500 -215 668 65 941 65 176 -251 497 287 536 

16 Změna vlastního kapitálu -150 135 -219 979 -100 304 497 -155 486 -91 198 

17 Změna dlouhodobých závazků -28 245 -16 467 -22 051 -7 281 -6 156 -24 602 

18 Změna dlouhodobých bankovních úvěrů 898 751 -2 010 000 -100 000 -225 000 0 0 

19 Změna dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 0 0 

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 714 871 -2 462 114 -156 414 -166 608 -413 139 171 736 

F Čisté zvýšení resp. Snížení peněžních prostředků -6 407 -26 531 -84 096 10 751 -10 490 -323 143 

R 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na konci účetního období 
91 157 101 648 520 20 663 2 781 -307 962 

Zpracováno dle: 21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 6: Kompletní horizontální analýza rozvahy společnosti MITAS a. s. za 

období 2007–2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

AKTIVA CELKEM -4,37% -289 267 0,97% 61 217 -11,50% -735 056 3,808% 215 347 10,41% 611 188 -0,52% -33 500

Dlouhodobý majetek -13,98% -489 847 -4,74% -142 778 -7,16% -205 649 0,105% 2 796 2,48% 66 332 10,63% 290 851

Dlouhodobý nehmotný majetek -22,80% -70 605 -27,21% -65 032 -49,16% -85 542 -91,712% -81 120 67,75% 4 967 -37,66% -4 631

Software -45,54% -506 1103,80% 6 678 -1,63% -119 -30,960% -2 218 -7,86% -389 -5,55% -253

Nedokončený DNM 630,13% 2 489 -97,92% -2 824 -100,00% -60  - 2 321 -96,73% -2 245  -  -

Dlouhodobý hmotný majetek -5,67% -159 487 -4,03% -106 751 -5,71% -145 214 -7,725% -185 389 -8,16% -180 607 12,00% 244 102

Pozemky -0,42% -1 509 0,02% 62 -0,82% -2 924 2,469% 8 685 0,00% 0 11,84% 42 688

Stavby 0,38% 3 254 -1,18% -10 185 -4,40% -37 616 2,364% 19 324 -1,48% -12 395 19,42% 160 104

SMV a SMV -13,03% -190 215 -2,67% -33 944 -6,48% -80 034 -17,225% -199 049 -18,57% -177 585 -17,95% -139 815

Nedokončený DHM 22,34% 27 936 -47,79% -73 120 -6,61% -5 277 -19,442% -14 505 15,71% 9 444 260,54% 181 196

Poskytnuté zálohy na DHM 949,44% 4 263 292,21% 13 769 -100,00% -18 481  -  -  -  -  -  -

Oceň. rozdíl k nabyt. Majetku  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Oběžná aktiva 9,51% 285 904 6,13% 201 952 -16,36% -571 850 8,875% 259 429 17,32% 551 252 -8,90% -332 361

Zásoby -14,41% -140 549 17,90% 149 486 -18,42% -181 323 -2,256% -18 119 18,41% 144 519 5,78% 53 709

Materiál -33,04% -133 027 35,89% 96 745 -13,09% -47 936 -12,648% -40 269 15,46% 42 987 -4,92% -15 805

NV a polotovary -6,06% -7 403 -23,66% -27 168 -12,12% -10 622 53,681% 41 353 3,33% 3 943 -7,52% -9 195

Výrobky 7,95% 29 479 19,66% 78 670 -18,45% -88 355 -5,556% -21 691 25,14% 92 692 18,22% 84 078

Zboží -36,94% -29 588 2,45% 1 239 -66,49% -34 410 14,345% 2 488 24,69% 4 897 -21,71% -5 369

Poskytnuté zálohy na zásoby  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Krátkodobé pohledávky 20,47% 395 828 4,12% 96 029 -13,02% -315 823 12,995% 274 189 16,98% 404 823 -13,49% -376 293

Pohledávky z obchodnch vztahů 7,42% 108 772 -8,10% -127 513 -22,22% -321 396 37,996% 427 450 35,21% 546 593 -18,71% -392 813

Pohledávky za ovlád. a říz. os. 301,61% 302 211 71,44% 287 498 35,05% 241 840 -23,200% -216 166 -56,63% -405 250  -  -

Stát - daňové pohledávky -31,50% -28 739 88,69% 55 429 -59,67% -70 370 61,820% 29 401 43,00% 33 096 -30,31% -33 356

Krátkodobé posyktnuté zálohy -32,18% -3 020 -14,15% -901 -84,57% -4 622 -53,618% -452 2994,37% 11 708 -66,12% -8 000

Jiné pohledávky -43,19% -110 076 -94,85% -137 325 -64,77% -4 826 -225,752% -5 926 -352,38% 11 632  -  -

Krátkodobý finanční majetek 31,38% 30 615 -33,99% -43 563 -88,29% -74 704 33,888% 3 359 14,39% 1 910 -64,40% -9 777

Peníze 696,14% 6 314 -89,74% -6 480 11,74% 87 -10,749% -89 -29,63% -219 56,73% 295

Účty v bankách 25,14% 24 301 -30,66% -37 083 -89,17% -74 791 37,957% 3 448 16,99% 2 129 -68,70% -10 072

Časové rozlišení -79,95% -85 324 9,55% 2 043 181,06% 42 443 -71,152% -46 878 -33,65% -6 396 63,52% 8 010

Náklady příštích období -35,84% -10 382 -0,61% -113 4,23% 782 -29,568% -5 693 -7,32% -993 57,60% 7 239

Příjmy příštích období -96,38% -74 942 76,64% 2 156 838,42% 41 661 -88,323% -41 185 -99,56% -5 421 3287,50% 789

PASIVA CELKEM -4,37% -289 267 0,97% 61 217 -11,50% -735 056 3,81% 215 347 10,41% 611 188 -0,52% -33 500

Vlastní kapitál -1,07% -29 628 -8,33% -228 448 5,17% 129 968 5,63% 148 782 -8,07% -225 430 27,89% 715 977

Základní kapitál  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Základní kapitál  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Kapitálové fondy -3,28% -5 500 -132,91% -215 668 -123,49% 65 941 519,62% 65 176 -323,60% -251 497 -165,46% 287 536

Ostatní kapitálové fondy 0,70% 292 0,14% 61 1,25% 526  - -1  -  -  -  -

Oceňovací rozdíly z přecenění -4,60% -5 792 -179,64% -215 729 -68,40% 65 415 -215,65% 65 177 -719,53% -251 497 15,64% 6 690

RF, NF a ostatní fondy ze zisku  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zákonný RF/Nedělitelný fond  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

VH z minulých let -25,59% -241 276 -13,39% -93 972 17,59% 106 895 23,07% 164 828 -8,23% -72 377 11,20% 90 355

Nerozdělený zisk minulých let -25,59% -241 276 -13,39% -93 972 17,59% 106 895 23,07% 164 828 -8,23% -72 377 11,20% 90 355

VH běž. účet. období -238,26% 217 148 64,43% 81 192 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

Cizí zdroje -6,82% -258 610 8,32% 293 946 -22,09% -845 635 2,15% 64 175 27,33% 832 792 -19,26% -747 399

Dlouhodobé závazky -15,52% -28 245 -10,71% -16 467 -16,06% -22 051 -6,32% -7 281 -5,70% -6 156 -24,16% -24 602

Závazky z obchodních vztahů  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Odložený daňový závazek -15,52% -28 245 -10,71% -16 467 -16,06% -22 051 -6,32% -7 281 -5,70% -6 156 -24,16% -24 602

Krátkodobé závazky -34,15% -529 606 31,40% 320 573 -16,57% -222 375 46,23% 517 467 25,67% 420 128 -11,03% -226 880

Závazky z obchodních vztahů -33,30% -440 291 19,57% 172 631 -20,11% -212 097 42,50% 358 107 15,29% 183 581 -5,64% -78 056

Závazky k zaměstnancům 7,55% 2 861 -2,55% -1 038 -0,65% -258 16,65% 6 567 2,38% 1 095 0,91% 431

Závazky ze soc. zabezp, a ZP -0,27% -54 5,52% 1 111 -0,64% -135 23,14% 4 879 2,35% 609 0,22% 58

Stát - daňově závazky a dotace 122,60% 12 384 14,46% 3 251 -24,44% -6 291 -13,54% -2 633 7,58% 1 275 3,06% 553

Krátkodobé přijaté zálohy -37,72% -1 485 19,82% 486 440,03% 12 928 76,12% 12 077 9,01% 2 518 -88,00% -26 807

Dohadné účty pasivní 205,81% 8 290 70,43% 8 675 293,00% 61 509 -57,84% -47 720 74,63% 25 958 352,30% 213 989

Bankovní úvěry a výpomoci 13,62% 280 725 -0,07% -1 644 -25,90% -605 905 -25,51% -442 315 31,95% 412 620 -38,30% -652 600

Bankovní úvěry dlouhodobé 62,58% 898 751 -86,08% -2 010 000 -30,77% -100 000 -100,00% -225 000  -  -  -  -

Krátkodobé bankovní úvěry -99,00% -618 026 32164,57% 2 008 356 -25,11% -505 905 -14,40% -217 315 31,95% 412 620 -38,30% -652 600

Časové rozlišení -1,92% -1 029 -8,16% -4 281 -40,25% -19 389 8,31% 2 390 12,28% 3 826 -5,94% -2 078

Výdaje příštích období -1,92% -1 029 -8,16% -4 281 -40,25% -19 389 8,31% 2 390 12,28% 3 826 -6,01% -2 102

Výnosy příštích období  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2011/2010 2012/2011
Položka/rok

2007/2006 2008/2007 2009/2009 2010/2009



 

 

Příloha 7: Kompletní horizontální analýza VZZ společnosti MITAS a. s. za období 

2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

Tržby za prodej zboží -37,83% -124 328 -21,66% -44 242 66,47% 106 376 115,09% 306 632  - 299 049 7,49% 65 357

Náklady vynalož. na prodej zboží -41,81% -113 466 -24,29% -38 363 110,86% 132 536 115,03% 289 981  - 228 423 8,53% 65 727

Obchodní marže -18,98% -10 862 -12,68% -5 879 -64,60% -26 160  -  -  - 70 626 -0,36% -370

Výkony -0,23% -16 904 1,32% 95 089 -25,95% -1 893 615 25,85% 1 396 864 32,83% 2 233 035 2,94% 265 248

Tržby  za prodej  vl. výrobků a služeb 0,09% 6 132 0,83% 59 469 -24,03% -1 737 597 23,21% 1 274 625 31,82% 2 153 197 3,24% 288 908

Změna stavu vnit. zásob vl. výroby -57,63% -22 710 210,38% 35 132 -289,62% -150 114 -120,11% 118 044 391,73% 77 410 -21,50% -20 889

Aktivace -2,04% -326 3,12% 488 -36,56% -5 904 40,94% 4 195 16,81% 2 428 -16,43% -2 771

Výkonová spotřeba -3,29% -190 798 1,29% 72 570 -34,67% -1 971 140 39,24% 1 457 773 43,14% 2 231 612 -8,75% -647 695

Spotřeba materiálu a energie -4,32% -206 328 1,94% 88 564 -39,65% -1 844 727 49,27% 1 383 434 48,63% 2 038 508 -10,32% -643 195

Služby 1,50% 15 530 -1,52% -15 994 -12,24% -126 413 8,20% 74 339 19,69% 193 104 -0,38% -4 500

Přidaná hodnota 11,07% 163 032 1,02% 16 640 3,11% 51 365 -2,60% -44 258 4,34% 72 049 52,71% 912 573

Osobní náklady -0,52% -4 675 2,79% 24 797 -6,80% -62 256 10,52% 89 679 15,48% 145 825 -1,23% -13 332

Mzdové náklady 0,74% 4 689 2,97% 18 991 -5,28% -34 801 8,76% 54 696 15,26% 103 647 -1,30% -10 205

Náklady  na soc. zabez. a zdrav. poj . 0,99% 2 193 3,64% 8 101 -13,08% -30 200 14,18% 28 454 15,76% 36 111 -1,09% -2 903

Sociální náklady -29,97% -11 557 -8,50% -2 295 11,11% 2 745 23,79% 6 529 17,86% 6 067 -0,56% -224

Daně a poplatky 3,53% 100 16,86% 495 51,09% 1 753 43,79% 2 270 2,96% 221 -11,57% -888

Odpisy investičního majetku 4,42% 18 436 3,70% 16 089 4,70% 21 232 -9,52% -44 990 -27,45% -117 373 -10,58% -32 835

Tržby z prodeje DM a materiálu 1,31% 35 157 -35,48% -965 624 -71,00% -1 246 952 56,77% 289 117 -8,68% -69 260 8,74% 63 727

Tržby  z prodeje DM -84,31% -27 076 384,23% 19 365 92,12% 22 482 -66,71% -31 280 -70,69% -11 033 601,14% 27 496

Tržby  z prodeje materiálu 2,34% 62 233 -36,26% -984 989 -73,30% -1 269 434 69,30% 320 397 -7,44% -58 227 5,00% 36 231

ZC prod. DM a materiálu 1,20% 32 301 -36,42% -993 443 -71,51% -1 240 056 60,04% 296 667 -8,59% -67 946 11,63% 84 099

ZC prodaného DM  -  -  -  -  - 42 210 -75,55% -34 909  - -7 580 1182,96% 43 947

Prodaný materiál 2,10% 56 114 -36,51% -994 912 -74,11% -1 282 266 74,02% 331 576 -7,74% -60 366 5,58% 40 152

Změna stavu rezerv a opr. položek -152,37% -4 370 -122,77% 1 844 -1947,66% -6 661 -80,96% 5 116 -330,51% 3 976 1221,82% 33 881

Ostatní provozní výnosy 9742,90% 73 364 -88,33% -65 471 451,28% 39 018 -21,87% -10 425 17,92% 6 674 1,92% 842

Ostatní provozní náklady 32,02% 17 464 -79,37% -57 149 221,81% 32 955 -19,57% -9 358 116,78% 44 905 231,21% 192 735

Provozní VH 228,61% 212 297 -2,32% -7 088 32,36% 96 464 -26,60% -104 950 -0,05% -145 246,50% 713 482

Výnosové úroky 10,06% 2 117 25,36% 5 873 3,59% 1 043 -36,59% -11 003 -44,00% -8 389 0,83% 89

Nákladové úroky 18,20% 18 332 7,83% 9 322 -34,49% -44 283 -18,63% -15 669 -11,92% -8 159 -25,13% -15 143

Ostatní finanční výnosy -5,42% -25 780 27,80% 124 987 -75,44% -433 449 4,74% 6 690 84,98% 125 577 -72,39% -197 881

Ostatní finanční náklady -3,22% -18 267 6,26% 34 359 -45,65% -266 064 -4,17% -13 210 5,94% 18 027 12,64% 40 662

Finanční VH 13,67% -23 335 -44,51% 86 386 113,34% -122 059 -10,69% 24 566 -51,46% 105 586 246,26% -245 269

Daň z příjmů za běžnou činnost -213,27% -28 290 11,91% -1 790 -102,72% 17 273 182,97% 838 539,89% 6 997 1569,12% 130 127

splatná -475,04% 16 745 -102,63% -13 568 -6568,10% 22 857 -61,90% -13 932 68,46% 5 872 1029,43% 148 742

odložená -268,23% -45 035 -41,70% 11 778 33,91% -5 584 -66,98% 14 770 -15,45% 1 125 302,39% -18 615

VH za běžnou činnost -238,37% 217 252 64,30% 81 088 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

VH za účetní jednotku -238,26% 217 148 64,43% 81 192 -20,69% -42 868 -49,43% -81 222 118,45% 98 444 186,22% 338 086

VH před zdaněním -242,51% 188 858 71,54% 79 402 -13,44% -25 595 -48,78% -80 384 124,92% 105 441 246,63% 468 213

2012/2011

Položka/rok

2007/2006 2008/2007 2009/2009 2010/2009 2011/2010



 

 

Příloha 8: Kompletní vertikální analýza rozvahy společnosti MITAS a. s. za období 

2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 47,64% 44,95% 47,15% 45,47% 42,21% 46,94%

Dlouhodobý nehmotný majetek 3,78% 2,72% 1,56% 0,12% 0,19% 0,12%

Software 0,01% 0,11% 0,13% 0,08% 0,07% 0,07%

Nedokončený DNM 0,05% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek 41,90% 39,82% 42,43% 37,72% 31,38% 35,32%

Pozemky 5,60% 5,55% 6,22% 6,14% 5,56% 6,25%

Stavby 13,67% 13,38% 14,45% 14,25% 12,72% 15,27%

SMV a SMV 20,06% 19,33% 20,43% 16,29% 12,02% 9,91%

Nedokončený DHM 2,42% 1,25% 1,32% 1,02% 1,07% 3,89%

Poskytnuté zálohy na DHM 0,07% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Oceň. rozdíl k nabyt. Majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý finanční majetek 1,97% 2,40% 3,16% 7,63% 10,64% 11,49%

O běžná aktiva 52,03% 54,69% 51,68% 54,21% 57,60% 52,74%

Zásoby 13,19% 15,41% 14,20% 13,37% 14,34% 15,25%

Materiál 4,26% 5,73% 5,63% 4,74% 4,95% 4,73%

NV a polotovary 1,81% 1,37% 1,36% 2,02% 1,89% 1,75%

Výrobky 6,32% 7,49% 6,90% 6,28% 7,12% 8,46%

Zboží 0,80% 0,81% 0,31% 0,34% 0,38% 0,30%

Krátkodobé pohledávky 36,81% 37,96% 37,31% 40,61% 43,02% 37,41%

Pohledávky z obchodnch vztahů 24,87% 22,63% 19,89% 26,44% 32,38% 26,46%

Pohledávky za ovlád. a říz. os. 6,36% 10,80% 16,47% 12,19% 4,79% 7,38%

Stát - daňové pohledávky 0,99% 1,85% 0,84% 1,31% 1,70% 1,19%

Krátkodobé posyktnuté zálohy 0,10% 0,09% 0,01% 0,01% 0,19% 0,06%

Krátkodobý finanční majetek 2,03% 1,32% 0,18% 0,23% 0,23% 0,08%

Peníze 0,11% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Účty v bankách 1,91% 1,31% 0,16% 0,21% 0,23% 0,07%

Časové rozlišení 0,34% 0,37% 1,16% 0,32% 0,19% 0,32%

Náklady příštích období 0,29% 0,29% 0,34% 0,23% 0,19% 0,31%

Příjmy příštích období 0,04% 0,08% 0,82% 0,09% 0,00% 0,01%

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 43,33% 39,34% 46,75% 47,57% 39,60% 50,91%

Základní kapitál 23,07% 22,85% 25,82% 24,87% 22,53% 22,65%

Základní kapitál 23,07% 22,85% 25,82% 24,87% 22,53% 22,65%

Kapitálové fondy 2,56% -0,84% 0,22% 1,32% -2,68% 1,76%

Ostatní kapitálové fondy 0,67% 0,66% 0,76% 0,73% 0,66% 0,77%

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1,90% -1,50% -0,53% 0,60% -3,34% 1,00%

RF, NF a ostatní fondy ze zisku 4,61% 4,57% 5,16% 4,97% 4,51% 4,53%

Zákonný RF/Nedělitelný fond 4,61% 4,57% 5,16% 4,97% 4,51% 4,53%

VH z minulých let 11,08% 9,51% 12,63% 14,98% 12,45% 13,91%

Nerozdělený zisk minulých let 11,08% 9,51% 12,63% 14,98% 12,45% 13,91%

VH běž. účet. období 1,99% 3,24% 2,91% 1,42% 2,80% 8,06%

Cizí zdroje 55,84% 59,91% 52,74% 51,90% 59,86% 48,58%

Dlouhodobé závazky 2,43% 2,15% 2,04% 1,84% 1,57% 1,20%

Odložený daňový závazek 2,43% 2,15% 2,04% 1,84% 1,57% 1,20%

Krátkodobé závazky 16,13% 20,99% 19,79% 27,88% 31,73% 28,38%

Závazky z obchodních vztahů 13,93% 16,50% 14,90% 20,45% 21,35% 20,25%

Závazky k zaměstnancům 0,64% 0,62% 0,70% 0,78% 0,73% 0,74%

Závazky ze soc. zabezp, a ZP 0,32% 0,33% 0,37% 0,44% 0,41% 0,41%

Stát - daňově závazky a dotace 0,36% 0,40% 0,34% 0,29% 0,28% 0,29%

Krátkodobé přijaté zálohy 0,04% 0,05% 0,28% 0,48% 0,47% 0,06%

Dohadné účty pasivní 0,19% 0,33% 1,46% 0,59% 0,94% 4,26%

Bankovní úvěry a výpomoci 36,99% 36,61% 30,65% 22,00% 26,29% 16,30%

Bankovní úvěry dlouhodobé 36,89% 5,09% 3,98% 0,00% 0,00% 0,00%

Krátkodobé bankovní úvěry 0,10% 31,52% 26,68% 22,00% 26,29% 16,30%

Časové rozlišení 0,83% 0,75% 0,51% 0,53% 0,54% 0,51%

Výdaje příštích období 0,83% 0,75% 0,51% 0,53% 0,54% 0,51%

Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



 

 

Příloha 9: Kompletní vertikální analýza VZZ společnosti MITAS a. s. za období 

2007-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Položka/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celkové tržby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tržby za prodej zboží 2,02% 1,74% 4,31% 7,01% 8,20% 8,50%

Náklady vynalož. na prodej zboží 1,56% 1,30% 4,08% 6,63% 7,24% 7,58%

O bchodní marže 0,46% 0,44% 0,23% 0,38% 0,96% 0,92%

Výkony 71,11% 79,20% 87,45% 83,22% 84,94% 84,31%

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 70,79% 78,46% 88,87% 82,80% 83,87% 83,49%

Změna stavu vnit. zásob vl. výroby 0,16% 0,56% -1,59% 0,24% 0,91% 0,69%

Aktivace 0,15% 0,18% 0,17% 0,18% 0,16% 0,13%

Výkonová spotřeba 55,42% 61,71% 60,11% 63,29% 69,62% 61,26%

Spotřeba materiálu a energie 45,06% 50,50% 45,44% 51,29% 58,58% 50,65%

Služby 10,36% 11,21% 14,67% 12,00% 11,04% 10,60%

Přidaná hodnota 16,15% 17,93% 27,57% 20,30% 16,28% 23,97%

O sobní náklady 8,79% 9,93% 13,80% 11,53% 10,23% 9,74%

Mzdové náklady 6,32% 7,16% 10,11% 8,31% 7,36% 7,01%

Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj. 2,20% 2,51% 3,25% 2,80% 2,49% 2,38%

Sociální náklady 0,27% 0,27% 0,44% 0,42% 0,38% 0,36%

Daně a poplatky 0,03% 0,04% 0,08% 0,09% 0,07% 0,06%

O dpisy investičního majetku 4,30% 4,90% 7,65% 5,23% 2,92% 2,51%

Tržby z  prodeje DM a materiálu 26,87% 19,06% 8,24% 9,77% 6,86% 7,19%

Tržby z prodeje DM 0,05% 0,26% 0,76% 0,19% 0,04% 0,29%

Tržby z prodeje materiálu 26,82% 18,80% 7,48% 9,58% 6,81% 6,90%

ZC prod. DM a materiálu 26,93% 18,82% 8,00% 9,68% 6,80% 7,32%

ZC prodaného DM 0,02% 0,04% 0,75% 0,14% 0,03% 0,43%

Prodaný materiál 26,90% 18,78% 7,25% 9,54% 6,76% 6,88%

Změna stavu rezerv a opr. položek -0,01% 0,00% -0,10% -0,01% 0,03% 0,33%

Ostatní provozní výnosy 0,73% 0,09% 0,77% 0,46% 0,41% 0,41%

Ostatní provozní náklady 0,71% 0,16% 0,77% 0,47% 0,78% 2,50%

Provozní VH 3,01% 3,24% 6,38% 3,54% 2,72% 9,09%

Výnosové úroky 0,23% 0,32% 0,49% 0,23% 0,10% 0,10%

Nákladové úroky 1,18% 1,39% 1,36% 0,84% 0,57% 0,41%

Ostatní finanční výnosy 4,44% 6,24% 2,28% 1,81% 2,57% 0,68%

Ostatní finanční náklady 5,42% 6,33% 5,13% 3,71% 3,02% 3,28%

Finanční VH -1,92% -1,17% -3,72% -2,51% -0,94% -3,13%

Daň z příjmů za běžnou činnost -0,15% -0,18% 0,01% 0,02% 0,08% 1,26%

splatná 0,13% 0,00% 0,36% 0,10% 0,14% 1,48%

odložená -0,28% -0,18% -0,36% -0,09% -0,06% -0,22%

VH za běžnou činnost 1,25% 2,25% 2,66% 1,02% 1,71% 4,71%

VH za účetní jednotku 1,24% 2,25% 2,66% 1,02% 1,71% 4,71%

VH před zdaněním 1,10% 2,07% 2,67% 1,03% 1,79% 5,97%



 

 

Příloha 10: Relativní hodnoty ukazatelů Spider analýzy za roky 2011 a 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2011 2012 2011 2012

A1 ROA 100,00% 100,00% 224,32% 104,32%

A2 ROE 100,00% 100,00% 176,08% 94,79%

A3 ROS 100,00% 100,00% 199,84% 93,06%

A4 ROCE 100,00% 100,00% 163,26% 95,47%

B1 Běžná likvidita 100,00% 100,00% 177,62% 165,65%

B2 Pohotová likvidita 100,00% 100,00% 205,45% 201,57%

B3 Okamžitá likvidita 100,00% 100,00% 229,85% 1336,19%

C1 Celková zadluženost 100,00% 100,00% 74,90% 86,79%

C2 Doba splácení dluhu 100,00% 100,00% 210,30% 39,04%

C3 Úrokové krytí 100,00% 100,00% 1003,07% 152,06%

D1 Obrat celkových aktiv 100,00% 100,00% 112,25% 112,10%

D2 Obrat zásob 100,00% 100,00% 162,52% 162,54%

D3 Doba obratu pohledávek 100,00% 100,00% 172,22% 265,88%

D4 Doba obratu závazků 100,00% 100,00% 71,75% 58,81%
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Příloha 11: Absolutní hodnoty ukazatelů Spider analýzy za období 2007–2012  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A1 ROA 3,63% 4,99% 4,40% 2,60% 3,86% 10,90% 8,94% 11,41% 11,13% 8,00% 8,66% 11,38%

A2 ROE 4,59% 8,24% 6,22% 2,98% 7,07% 15,83% 12,35% 12,80% 13,89% 11,38% 12,45% 15,00%

A3 ROS 3,12% 4,31% 4,32% 2,08% 2,55% 6,93% 6,78% 5,34% 6,17% 4,38% 5,10% 6,45%

A4 ROCE 4,38% 10,67% 8,30% 5,25% 9,31% 19,90% 18,82% 19,00% 17,11% 13,46% 15,20% 19,00%

B1 Běžná likvidita 3,21 1,04 1,11 1,09 0,99 1,18 1,57 1,57 1,90 1,78 1,76 1,96

B2 Pohotová likvidita 2,39 0,75 0,81 0,82 0,75 0,84 1,44 1,24 1,59 1,54 1,53 1,69

B3 Okamžitá likvidita 0,12 0,03 0,004 0,005 0,004 0,002 0,11 0,12 0,06 0,01 0,01 0,03

C1 Celková zadluženost 55,84% 59,91% 52,74% 51,90% 59,86% 48,58% 53,91% 42,29% 37,94% 41,84% 44,83% 42,16%

C2 Doba splácení dluhu -4,40 1,36 7,71 4,90 4,94 25,84 4,34 0,98 20,96 17,25 10,38 10,09

C3 Úrokové krytí 1,93 2,48 2,96 2,23 4,15 15,58 9,10 5,78 34,22 71,59 41,63 23,70

D1 Obrat celkových aktiv 1,17 1,16 1,02 1,25 1,51 1,57 1,32 2,14 1,80 1,83 1,70 1,76

D2 Obrat zásob 8,83 7,51 7,17 9,35 10,53 10,32 19,85 16,10 17,19 18,53 17,12 16,77

D3 Doba obratu pohledávek 76,83 70,46 70,33 76,14 77,17 60,54 19,35 24,76 27,07 31,57 44,81 22,77

D4 Doba obratu závazků 43,06 51,38 52,67 58,89 50,89 46,34 21,14 20,04 27,11 31,35 36,51 27,26
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